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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Semakin meningkat perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, 

semakin meningkat pula perubahan gaya hidup manusia dalam memenuhi 

kebutuhannya. Pengolahan makanan juga semakin berkembang seiring dengan 

peningkatan teknologi dan kebutuhan manusia. Pola makan junk foods atau 

makanan cepat saji (kentang goreng, pizza, aneka keripik, dll.) semakin 

meningkat tanpa memerhatikan bahaya jangka panjang yang akan timbul. 

Keamanan makanan jajanan penting diperhatikan untuk menjaga agar tubuh 

tetap sehat. Makanan bukan saja harus mempunyai nilai gizi tinggi, tetapi juga 

harus bebas dari bahan kimia berbahaya seperti pewarna berbahaya, boraks dan 

mikroorganisme patogen dalam makanan E.coli dan total cemaran mikroba yang 

dalam batas aman (Winarno,2004). Selain itu, proses pengolahan makanan seperti 

penggorengan dan pembakaran juga berpotensi menghasilkan zat yang berbahaya 

bagi tubuh manusia. Zat-zat ini termasuk dalam kontaminan kimia makanan. 

Akrilamida merupakan salah satu kontaminan kimia makanan yang 

terbentuk secara alami pada beberapa makanan tertentu yang dalam 

pembuatannya menggunakan suhu tinggi di atas 120
o
C. Akrilamida merupakan 

senyawa intermediat yang dicurigai bersifat karsinogenik pada manusia. Dalam 

bentuk murni, akliramida memiliki berat molekul 71,09, titik didih dan titik leleh 

masing-masing 125ºC dan 87,5ºC. Akrilamida merupakan faktor yang 

menyebabkan penyakit kanker pada sekitar 2% (100-700 dari 45.000) kasus tiap 

tahun di dunia, dimana bentuk monomernya bersifat racun terhadap system saraf 

pusat, sedangkan bentuk polimer diketahui tidak bersifat toksik (FAO dan WHO, 

2002). 

Penemuan akrilamida dalam makanan pertama kali dipublikasikan oleh 

University of Stockholm dan the Swedish National Food Administration (NFA) 

pada April 2002 yang melaporkan adanya senyawa akrilamida di berbagai 

makanan yang di goreng dan di oven (NFA, 2013). Temuan ini telah menarik 

perhatian seluruh dunia karena akrilamida diklasifikasikan sebagai “probably 
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carcinogenic to humans” oleh the International Agency for Research on Cancer 

(IARC, 1994) . Pada tahun 2002, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan 

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mengumumkan bahwa makanan tertentu 

yang diproses atau dimasak pada suhu tinggi, terutama makanan ringan 

konvensional, mengandung kadar senyawa akrilamida yang cukup beresiko dapat 

menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan manusia (FAO dan WHO, 2002). 

Selanjutnya, the European Chemicals Agency (ECHA) menambahkan senyawa 

akrilamida ke daftar zat yang membutuhkan perhatian sangat tinggi. Akhirnya, US 

Food and Drug Administration (FDA) menyatakan bahwa “Pengembangan 

metode skrining cepat atau murah dan proses pengesahan validasi metode 

analisis” adalah tujuan utama untuk isu akrilamida dalam makanan (US FDA, 

2013). 

World Health Organization (WHO) pada tahun 2002 menyatakan bahwa 

pada populasi umum, rata-rata asupan akrilamida melalui makanan berada pada 

rentang 0,3–0,8 µg/kg BB/hari. Environmental Protection Agency (EPA) pada 

tahun 1992 dan WHO pada tahun 1985 telah membatasi kadar akrilamida dalam 

air minum sebesar 0,5 µg/L (ppb) (FAO dan WHO, 2002). Dosis akrilamida yang 

dapat menyebabkan efek toksik pada manusia yaitu sebesar 61 mg / kgBB, atau 

sekitar 4,6 gram akrilamida untuk orang dewasa dengan berat badan ± 75 kg 

(BPOM, 2004). Office of Environmental Health Hazard Assesment (OEAHHA), 

salah satu divisi EPA yang berlokasi di California, Amerika Serikat telah 

menetapkan bahwa 0,2 µg/hari akrilamida tidak bersifat sebagai agen pencetus 

kanker. 

Pada negara-negara yang sudah maju seperti halnya Amerika Serikat, 

Swedia, keberadaan akrilamida dalam makan sudah diatur dan diregulasi dengan 

baik. Sebaliknya di Indonesia masih belum ada peraturan yang mengatur tentang 

keberadaan akrilamida dalam makanan seperti halnya pada negara-negara maju 

tersebut. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI masih belum terlalu 

memperhatikan tentang hal ini, hanya beberapa penelitian yang telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti dan akademisi saja yang sudah membuktikan keberadaan 

senyawa ini dalam makanan yang dalam proses pembuatan menggunakan 
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pemanasan dengan suhu yang tinggi. Seperti, berbagai kudapan keripik, roti 

kering, krekers, dan sejenisnya.  

Kawasan Malang Raya memiliki banyak sekali tempat wisata, sehingga di 

daerah ini banyak dihasilkan makanan khas ataupun jajanan khas yang dijadikan 

sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung. Salah satunya berbagai 

macam kudapan keripik. Kudapan keripik merupakan makanan yang banyak 

digemari oleh semua kalangan, karena harga yang terjangkau, rasa yang enak, dan 

mudah didapat. Namun pada kenyataannya, berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya (Hermanto, 2010; Harahap dkk., 2005) kudapan keripik 

tersebut mengandung senyawa pemicu kanker (karsinogenik) akrilamida, terutama 

pada keripik yang berbahan baku umbi-umbian memiliki kadar akrilamida yang 

lebih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk membuktikan 

keberadaan senyawa akrilamida dalam makanan dan berapa kadar senyawa 

tersebut dalam kudapan keripik. Dalam penelitian ini digunakan keripik kentang 

sebagai sampel. Sampel keripik kentang diambil dari beberapa toko jajanan khas 

Malang yang berlokasi di Kecamatan Lowokwaru, Malang. 

Pada penelitian ini digunakan metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

(KCKT) untuk mengidentifikasi adanya senyawa akrilamida dalam keripik 

kentang. Dengan metode ini dimungkinkan untuk mengidentifikasi adanya 

akrilamida dalam makanan dan mengukur kadarnya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat senyawa akrilamida dalam keripik kentang yang diambil 

dari beberapa toko jajanan khas Malang? 

2. Berapa kadar senyawa akrilamida yang terkandung dalam keripik kentang 

yang diambil dari beberapa toko jajanan khas Malang? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengidentifikasi adanya senyawa akrilamida dalam keripik kentang yang 

diambil dari beberapa toko jajanan khas Malang. 

2. Menganalisis kadar senyawa akrilamida yang terkandung dalam keripik 

kentang yang diambil dari beberapa toko jajanan khas Malang 

menggunakan metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi tentang adanya senyawa pemicu kanker 

(karsinogenik) akrilamida dalam keripik kentang. 

2. Bagi Penulis 

 Memperluas wawasan penulis tentang adanya senyawa pemicu kanker 

(karsinogenik) akrilamida dalam makanan yang sering di konsumsi 

sehari-hari. 

 Memperluas pengetahuan penulis tentang metode-metode yang dapat 

digunakan untuk menganalisis suatu kontaminan makanan serta sebagai 

latihan pembelajaran bagi sarjana farmasi dalam proses penelitian 

sehingga bisa ikut andil dalam proses penelitian selanjutnya. 




