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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Salah satu kebutuhan bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh seluruh 

lapisan masyarakat indonesia adalah minyak goreng. Minyak goreng merupakan 

zat penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Minyak goreng juga 

berperan sebagai pemberi nilai kalori paling besar diantara zat gizi lainnya serta 

dapat memberikan rasa gurih, tekstur dan penampakan bahan pangan menjadi 

lebih menarik dan permukaan yang kering. 

Selain itu minyak goreng berperan sebagai media untuk perpindahan panas 

yang cepat dan merata pada permukaan bahan yang digoreng. Cara penyiapan 

makanan dengan menggoreng telah digunakan diseluruh dunia sejak berabad-abad 

(Kamel, 2010). Sebagian kecil minyak goreng akan diserap oleh bahan pangan 

yang digoreng, sehingga kualitas minyak goreng akan mempengaruhi cita rasa 

makanan yang digoreng, pemilihan minyak gorengan dapat dilihat dari kejernihan 

dan aroma dari minyak goreng tersebut (Farida dkk., 2006).  

Gorengan dikalangan mahasiswa banyak diminati dengan rasa enak, 

renyah serta harga yang lebih terjangkau. Akan tetapi muncul masalah terkait 

penggunaan minyak goreng yang dipakai pedagang gorengan yakni maraknya 

penggunaan minyak goreng bekas atau penggunaan minyak goreng secara 

berulang. Tetapi isu seringkali tidak disadari sebagai permasalahan penting dan 

tidak ditindak lanjuti secara tegas. 

Saat proses penggorengan berlangsung, minyak goreng akan teradsorbsi 

pada makanan masuk mengisi ruang-ruang kosong pada makanan sehingga hasil 

penggorengan mengandung 5-40% minyak, dengan demikian minyak goreng juga 
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akan ikut terkonsumsi dan masuk kedalam tubuh. Hal ini tidak terjadi masalah 

selama minyak yang digunakan untuk menggoreng tidak rusak. Akan tetapi 

masyarakat yang mengkonsumsi tidak mengetahui hal tersebut dan terus 

menggunakan minyak goreng itu hingga berkali-kali, sehingga menjadi rusak 

(LPPOM, 2010). Penyebabnya sangat bervariasi diantaranya adalah faktor 

ekonomi, dan merasa rugi jika minyak goreng yang masih tersisa saat digunakan 

menggoreng tersebut tidak digunakan karena harus dibuang, dan diganti dengan 

yang baru (Yustinah,2011). 

Selama penggorengan terjadi hidrolisa, oksidasi dan dekomposisi minyak 

yang dipengaruhi oleh bahan pangan dan kondisi penggorengan. Produksi 

komponen-komponen didalam minyak selama penggorengan ditransfer dari bahan 

makanan yang digoreng, beberapa dari komponen tersebut dapat menurunkan 

daya terima konsumen dan memberikan efek yang merugikan kesehatan yang 

dapat menyebabkan iritasi saluran pencernaan, diare dan kanker. Selain itu 

minyak goreng tersebut juga akan mengalami ketengikan sehingga merusak 

tekstur dan citra rasa bahan makanan yang digoreng. 

Berbagai macam reaksi yang terjadi selama proses penggorengan seperti 

reaksi oksidasi, hidrolisis, polimerisasi, dan reaksi dengan logam dapat 

mengakibatkan minyak menjadi rusak. Kerusakan tersebut menyebabkan minyak 

menjadi berwarna kecoklatan, lebih kental, berbusa, berasap, serta meninggalkan 

odor yang tidak disukai pada makanan hasil gorengan. Perubahan akibat 

pemanasan tersebut antara lain disebabkan oleh terbentuknya senyawa yang 

bersifat toksik dalam tubuh (Ketaren, 2000). 
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Berdasarkan telaah diatas, maka perlu dikaji dan dilakukan penelitian 

beberapa minyak goreng pada pedagang gorengan disekitar kampus Universitas 

Muhammadiyah Malang. Hal ini dilakukan agar supaya saat mengkonsumsi 

gorengan lebih berhati-hati dan tidak berlebihan dikarenakan minyak yang 

digunakan diduga sudah mengalami kerusakan. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kualitas minyak pada pedagang gorengan di sekitar kampus UMM? 

2. Bagaimana kualitas minyak pada pedagang gorengan selama proses 

penggorengan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kualitas minyak pada pedagang gorengan di sekitar kampus 

UMM. 

2. Untuk mengetahui kualitas minyak pada pedagang gorengan selama proses 

penggorengan. 

 

1.4 Hipotesa Penelitian  

Adapun hipotesa penelitian ini adalah : 

1. Diduga adanya penurunan kualitas minyak yang dipakai pedagang gorengan. 

2. Diduga terjadi penurunan kualitas minyak pada saat proses penggorengan. 


