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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sebagai 

bahan pengolah bahan-bahan makanan. Minyak goreng berfungsi sebagai 

penghantar panas, penambah rasa gurih dan penambah nilai kalori bahan pangan 

yang dapat berasal dari hewan maupun tumbuhan (Winarno, 1992). Fungsi 

minyak goreng tersebut sangat vital bagi masyarakat, khususnya pada industri 

kecil seperti industri kripik dan industri makanan lain yang menggunakan minyak 

goreng untuk mengolah produksinya (Syabanu & Cahyaratri, 2009). 

Seiring dengan pertambahan jumlah industri makanan yang menggunakan 

minyak goreng, kebutuhan minyak goreng pun menjadi semakin meningkat. 

Selain itu, harga minyak goreng yang semakin mahal hingga mencapai 

Rp14.000,00/Kg (2007) akan mempengaruhi biaya produksi (Syabanu & 

Cahyaratri, 2009). Berdasarkan data Susenas (2012) dalam Aria (2013), konsumsi 

minyak goreng per kapita pada 2011 sebesar 8,24 liter per kapita per tahun dan 

meningkat menjadi sebesar 9,33 liter per kapita per tahun pada 2012. 

Konsumsi minyak goreng di masyarakat yang cukup tinggi disebabkan karena 

makanan yang digoreng cenderung lebih disukai dibandingkan direbus karena 

mempunyai rasa lebih gurih dan renyah (Aminah, 2010). Penggunaan minyak 

goreng yang cukup tinggi ini tidak didukung dengan harga yang terjangkau bagi 

para pedagang gorengan, sehingga para pedagang cenderung menggunakan 

minyak goreng secara terus menerus dalam jangka waktu sangat lama tanpa 
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pernah diganti dan hanya menambah sejumlah minyak goreng baru ke dalam 

minyak lama (Rukmini, 2007). Banyak pedagang gorengan kaki lima yang 

menggunakan minyak goreng berulangkali sehingga mengalami penurunan mutu 

gizi dan kurang aman untuk digunakan (Sipayung, 2013). 

Umumnya minyak goreng yang sudah digunakan tidak dibuang, tetapi 

digunakan lagi sampai berulang kali. Selama proses menggoreng, akan terjadi 

perubahan sifat dari makanan yang digoreng maupun minyak gorengnya 

(Kusumastuti, 2004). Perubahan sifat kimia dan fisika minyak goreng terjadi 

setelah beberapa lama digunakan untuk menggoreng pada temperatur tinggi 

(Belitz & Grosch, 1999 dalam Handoko et al,. 2009). Minyak yang telah 

digunakan untuk menggoreng akan mengalami kerusakan karena terjadi proses 

oksidasi, hidrolisis dan reaksi pencoklatan (Kusumastuti, 2004). 

Minyak jelantah adalah minyak goreng yang sudah digunakan beberapa kali 

pemakaian oleh konsumen (Pakpahan et al,. 2013). Minyak jelantah merupakan 

limbah dan apabila ditinjau dari komposisi kimianya (bilangan asam dan 

peroksidanya meningkat), minyak jelantah mengandung senyawa-senyawa yang 

bersifat karsinogenik (Yusuf et al,. 2010). Pemanasan pada suhu tinggi dan 

pemakaian minyak goreng yang berulang akan menyebabkan terbentuknya ikatan 

rangkap pada asam lemak sehingga akan mengalami kerusakan dan membentuk 

senyawa yang bersifat racun dan sebagai radikal bebas atau yang dikenal sebagai 

“Spesies Oksigen Reaktif” (Surjadibroto, 2003). Oleh karena itu, perlu 

penanganan yang tepat agar limbah minyak jelantah ini dapat bermanfaat dan 

tidak menimbulkan kerugian dari aspek kesehatan manusia dan lingkungan 

(Yusuf et al,. 2010). 
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Fungsi utama antioksidan digunakan sebagai upaya untuk memperkecil 

terjadinya proses oksidasi dari lemak dan minyak, memperkecil terjadinya proses 

kerusakan makanan, memperpanjang masa pemakaian dalam industri makanan, 

meningkatkan stabilitas lemak yang terkandung dalam makanan serta mencegah 

hilangnya kualitas sensori dan nutrisi. Lipid peroksidasi merupakan salah satu 

faktor yang cukup berperan dalam kerusakan selama proses penyimpanan dan 

pengolahan makanan (Hernani & Raharjo, 2005). 

Antioksidan tidak hanya digunakan dalam industri farmasi, tetapi juga 

digunakan secara luas dalam industri makanan, industri petroleum, industri karet 

dan sebagainya (Tahir et al,. 2003). Antioksidan alami maupun sintetis dapat 

menghambat oksidasi lipid, mencegah kerusakan, perubahan dan degradasi 

komponen organik dalam bahan makanan sehingga dapat memperpanjang umur 

simpan. Akan tetapi, pemakaian antioksidan sintetis dalam bahan makanan harus 

lebih berhati-hati karena banyak di antaranya yang dapat menyebabkan keracunan 

pada dosis tertentu (Rohdiana, 2001). 

Butil Hidroksi Anisol (BHA), Butil Hidroksi Toluena (BHT), Propylgallate 

(PG), dan Tertiary Butyl Hydroquinone (TBHQ) merupakan senyawa antioksidan 

sintetis yang sudah dipergunakan secara luas oleh masyarakat dunia, tetapi hasil 

penelitian Amarowicz et al,. (2000) menyatakan bahwa penggunaan antioksidan 

sintetis ini dapat meningkatkan resiko penyakit karsinogenesis. Sementara itu 

beberapa studi epidemiologi menunjukkan adanya peningkatan konsumsi 

antioksidan alami yang terdapat dalam buah, daun, bunga, rimpang dan bagian-

bagaian lain dari tanaman untuk menghindari penyakit-penyakit degeneratif 

(Ghiselli et al., 1998). 

https://efkharista.wordpress.com/2013/03/15/butil-hidroksi-anisol-bha-dan-butil-hidroksi-toluena-bht/
https://efkharista.wordpress.com/2013/03/15/butil-hidroksi-anisol-bha-dan-butil-hidroksi-toluena-bht/
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Adanya beberapa mikronutrien pada tumbuhan seperti vitamin A, C, E, asam 

folat, karotenoid, antosianin dan polifenol yang memiliki kemampuan menangkap 

radikal bebas sehingga dapat dijadikan pengganti penggunaan antioksidan sintetis 

(Gill et al., 2002). Averrhoa bilimbi L. (belimbing wuluh) mempunyai rasa yang 

asam, sehingga kurang disukai untuk dimakan langsung sebagai buah seperti 

halnya belimbing manis. Pada saat ini belimbing wuluh belum banyak 

dimanfaatkan dan biasanya digunakan sebagai penambah rasa pada masakan lauk, 

seperti asam pedas dan acar (Fitriani, 2008). Walaupun belum dibudidayakan 

secara khusus, belimbing wuluh sangat mudah didapat karena merupakan salah 

satu tanaman tropis yang berbuah sepanjang tahun (Rahayu, 2013). 

Belimbing wuluh mempunyai khasiat yang sangat bermanfaat untuk kesehatan, 

berbagai penelitian telah dilakukan untuk menggali khasiat dari belimbing wuluh. 

Belimbing wuluh mengandung senyawa kimia sebagai berikut: flavonoid, 

terpenoid, glikosida, protein, lemak, kalsium, fosfor, besi, vitamin B1, vitamin C, 

vitamin A, saponin, tanin, glukosid (Wijayakusuma & Dalimartha, 2006). 

Terpenoid dan vitamin A merupakan antioksidan larut dalam minyak, sehingga 

dapat digunakan untuk mengabsorbsi radikal bebas yang terdapat dalam minyak 

jelantah (Harborne, 1996 : Sumardjo, 2009). 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Cahya et.al,. (2011), konsentrasi 

nanas yang paling baik digunakan untuk menurunkan bilangan peroksida adalah 

25% v/v. Sedangkan menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Vindrahapsari 

(2006) lama pencampuran nanas yang paling baik adalah 60 menit. Antioksidan 

yang terdapat pada buah belimbing wuluh diperkirakan dapat meningkatkan mutu 

minyak  jelantah. Hasil penelitian akan dijelaskan berdasarkan pada perlakuan 
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yang dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang yang 

kemudian akan dikembangkan menjadi modul siswa biologi SMA kelas X. 

Pembelajaran dengan menggunakan modul dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa (Hadadi, 2008). Hal ini dikarenakan kegiatan belajar dengan modul banyak 

melibatkan karakteristik dan pengoptimalan potensi yang ada pada setiap siswa. 

Modul merupakan paket pembelajaran mandiri yang meliputi serangkaian 

pengalaman belajar yang direncanakan dan dirancang secara sistematis untuk 

membantu siswa mencapai tujuan belajar. Melalui penggunaan modul, siswa 

dapat mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dibahas di kelas dengan 

membaca modul yang disediakan dan melakukan diskusi dengan teman mengenai 

materi yang dibahas di bawah bimbingan guru (Nurjanah, 2012). 

Permasalahan dalam pembelajaran ini berkaitan dengan konsep biologi yang 

diajarkan pada siswa SMA kelas X semester II, materi pembelajaran yang 

menjelaskan pengelolaan limbah pada kompetensi dasar 4.4 membuat produk daur 

ulang limbah. Tema tersebut membutuhkan sumber belajar yang dapat 

mendukung guru dan siswa untuk melakukan pembelajaran tentang pengelolaan 

limbah. Penggunaan modul ini dapat membantu kegiatan belajar mengajar siswa 

sehingga dapat berjalan dengan kondusif dan efektif (Nurjanah, 2012). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin  melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Konsentrasi dan Lama Pencampuran Sari 

Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.) terhadap Perubahan Mutu Minyak 

Jelantah dari Pedagang Gorengan (Dikembangkan Menjadi Modul 

Pengelolaan Limbah untuk Pembelajaran Siswa Biologi Kelas X SMA)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah penambahan berbagai konsentrasi sari belimbing wuluh 

mempengaruhi perubahan mutu minyak jelantah dari pedagang gorengan 

dilihat dari bilangan asam, bilangan penyabunan, bilangan peroksida dan 

kadar  free fatty acids (FFA)? 

2. Apakah lama pencampuran sari belimbing wuluh ke dalam minyak jelantah 

dari pedagang gorengan mempengaruhi perubahan mutu dilihat dari bilangan 

asam, bilangan penyabunan, bilangan peroksida dan kadar FFA? 

3. Adakah interaksi antara pemberian berbagai konsentrasi dan lama 

pencampuran sari belimbing wuluh terhadap perubahan mutu minyak jelantah 

dari pedagang gorengan dilihat dari bilangan asam, bilangan penyabunan, 

bilangan peroksida dan kadar FFA? 

4. Bagaimana hasil penelitian pengaruh konsentrasi dan lama pencampuran sari 

belimbing wuluh terhadap perubahan mutu minyak jelantah dari pedagang 

gorengan dijadikan sebagai modul materi pengelolaan limbah untuk siswa 

kelas X SMA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis berbagai konsentrasi sari belimbing wuluh terhadap perubahan 

mutu minyak jelantah dari pedagang gorengan dilihat dari bilangan asam, 

bilangan penyabunan, bilangan peroksida dan kadar FFA. 
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2. Menganalisis lama pencampuran sari belimbing wuluh ke dalam minyak 

jelantah dari pedagang gorengan terhadap perubahan mutu dilihat dari 

bilangan asam, bilangan penyabunan, bilangan peroksida dan kadar FFA. 

3. Menganalisis pengaruh pemberian interaksi berbagai konsentrasi dan lama 

pencampuran sari belimbing wuluh terhadap perubahan mutu minyak jelantah 

dari pedagang gorengan dilihat dari bilangan asam, bilangan penyabunan, 

bilangan peroksida dan kadar FFA. 

4. Mengembangkan hasil penelitian pengaruh konsentrasi dan lama 

pencampuran sari belimbing wuluh terhadap perubahan mutu minyak jelantah 

dari pedagang gorengan sebagai modul materi pengelolaan limbah untuk 

pembelajaran siswa biologi kelas X SMA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah : 

1. Secara teoritis 

a. Mengetahui pengaruh konsentrasi dan lama pencampuran sari belimbing 

wuluh terhadap perubahan mutu minyak jelantah dari pedagang gorengan. 

b. Menambah ilmu bagi peneliti pada pengetahuan tentang konsentrasi dan 

lama pencampuran sari belimbing wuluh terhadap perubahan mutu 

minyak jelantah dari pedagang gorengan serta dapat mempertajam 

keilmuan peneliti dalam materi pengetahuan lingkungan. 
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2. Secara praktis  

a. Memberikan tambahan sumber belajar yang dikembangkan dari hasil 

penelitian pengaruh konsentrasi dan lama pencampuran sari belimbing 

wuluh terhadap perubahan mutu minyak jelantah dari pedagang gorengan 

pada materi pengelolaan limbah untuk pembelajaran siswa biologi kelas 

X SMA. 

b. Pada aspek pendidikan, guru dan siswa dapat memanfaatkan modul ini 

sebagai sumber belajar yang dikembangkan dari hasil penelitian 

pengaruh konsentrasi dan lama pencampuran sari belimbing wuluh 

terhadap perubahan mutu minyak jelantah dari pedagang gorengan pada 

materi pengelolaan limbah untuk pembelajaran siswa biologi kelas X 

SMA. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini banyak fakor-faktor yang mempengaruhi, oleh sebab itu 

penelitian ini dibatasi : 

1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah belimbing wuluh 

segar. 

2. Konsentrasi sari belimbing wuluh yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

25% v/v, 35% v/v, dan 45% v/v. 

3. Lama pencampuran minyak jelantah dengan sari belimbing wuluh yang 

digunakan adalah 60 menit, 90 menit, dan 120 menit. 

4. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah bilangan asam, bilangan 

penyabunan, bilangan peroksida dan kadar FFA. 
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5. Minyak jelantah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah minyak jelantah 

yang diperoleh dari pedagang gorengan di Kelurahan Sukoharjo Kota Malang. 

6. Hasil data dari penelitian ini digunakan untuk menyusun sumber belajar 

biologi berupa modul. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Konsentrasi adalah massa suatu zat terlarut dalam 1 liter zat pelarut 

(Nurdianto, 2011). 

2. Lama pencampuran adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi 

ketidaksamaan komposisi, suhu atau sifat lain yang terdapat dalam suatu 

bahan (Maulana, 2010). 

3. Sari adalah cairan hasil perasan dari sejumlah bahan segar (Susetyarini et al,. 

2006). 

4. Belimbing wuluh adalah belimbing yang buahnya kecil-kecil dan mempunyai 

rasa yang asam (Setiawan, 2015) 

5. Mutu adalah kesesuaian dengan apa yang disyaratkan. Sebuah produk dapat 

memiliki mutu atau kualitas apabila sesuai dengan standarisasi yang telah 

ditentukan, standarisasi mutu tersebut mencakup bahan baku sebuah produk 

dan mutu setelah menjadi barang jadi (Crosby, 1990 dalam Khasanah, 2013). 

6. Minyak jelantah adalah minyak goreng yang sudah digunakan beberapa kali 

pemakaian oleh konsumen (Pakpahan et al,. 2013). 
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7. Pedagang gorengan adalah profesi usaha atau bisnis yang digeluti oleh orang-

orang dengan modal yang relatif kecil dan tidak memerlukan keahlian khusus 

(Mulyadi, 2012). 

8. Modul adalah suatu paket program yang disusun dalam bentuk satuan tertentu 

dan didesain sedemikian rupa guna kepentingan belajar siswa (Susila, 2008). 


