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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Moureu seorang kimiawan Jerman adalah orang yang pertama mensintesis 

akrilamida pada tahun 1893. Polimer dari akrilamida memiliki banyak aplikasi, 

misalnya dalam elektroforesis laboratorium, di air dan pengolahan air limbah, 

sebagai bahan aditif kosmetik, dan dalam berbagai proses industri (minyak, kertas, 

mineral, beton, tekstil) (Smith, 1991). 

Pada tahun 2002 Universitas Stockholm dan The Swedish National Food 

Authority, dalam konferensi pers mengumumkan bahwa, tingginya kadar 

akrilamida yang ditemukan di beberapa makanan yang berbeda. Pembentukan 

akrilamida terdapat pada makanan yang dipanggang, dibakar, dan digoreng 

terutama makanan yang tinggi karbohidrat, seperti kentang goreng, keripik 

kentang, popcorn, dan biskuit. Makanan yang kaya protein, seperti daging sapi 

dan ayam, juga menghasilkan akrilamida dalam jumlah yang lebih kecil 

(Gruenwedel, Dieter.Whitaker, John, 1984).  

Akrilamida terdapat dalam makanan bukan karena cemaran dari luar, tetapi 

disebabkan pemanasan asam amino dan gula yang terdapat dalam makanan pada 

suhu tinggi (di atas 120ºC) (Harahap et al., 2005). JECFA memperkirakan 

konsumsi akrilamida berkisar antara 0,3 - 2,0 mg / kg berat badan per hari  bagi 

setiap orang pada populasi secara umum (JECFA, 2014).  

Penelitian tentang akrilamida, terutama yang terdapat pada makanan telah 

banyak dilakukan oleh peneliti dari mancanegara. Metode yang digunakan juga  

bermacam-macam seperti metode LC-MS/MS, GC/MS, HPLC dan KLT-

Densitometri. Di Indonesia juga terdapat beberapa jurnal ilmiah tentang penelitian 

akrilamida terutama yang menggunakan metode KLT-Densitometri, hanya saja 

untuk pengamatan akrilamida di daerah Malang terutama di kecamatan 

Lowokwaru masih belum ada yang melakukan penelitian. Sehingga melalui 

penelitian ini akan diketahui  kadar akrilamida yang terdapat dalam makanan di 

daerah Malang masih terjamin keamanannya atau tidak. 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah KLT Densitometri. 

Pemilihan metode ini dipilih karena metodenya lebih sederhana dibandingkan 

dengan HPLC (High Performance Liquid Chromatography), LC-MS/MS atau 

GC/MS. Jika dibandingkan dengan metode HPLC, metode ini lebih cepat dalam 

preparasi dan penanganan jumlah sampel yang besar. Selain itu biaya operasional 

yang dibutuhkan juga relatif kecil namun secara umum dapat memberikan hasil 

yang cukup baik dalam mengidentifikasikan suatu zat dalam campuran. Untuk 

kuantitasi deteksi dapat langsung menggunakan densitometer (Touchston, 1980). 

Oleh karena  itu  keberhasilan  penelitian  ini  akan  sangat  bermanfaat dalam 

upaya  memberikan  edukasi  mengenai  pengenalan  terhadap akrilamida pada 

produk makanan yang muncul saat proses pengolahannya serta sebagai upaya 

perlindungan kesehatan terhadap masyarakat agar pemerintah dapat meregulasi 

bahan makanan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat akrilamida dalam makanan keripik kentang di kecamtan 

Lowokwaru Malang ? 

2. Berapa kadar akrilamida yang terkandung dalam keripik kentang di 

kecamatan Lowokwaru Malang ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya akrilamida dalam 

keripik kentang dengan memakai metode KLT Densitometri di kecamatan 

Lowokwaru, Malang. 

2. Untuk mengetahui kadar akrilamida yang terkandung dalam keripik 

kentang di kecamatan Lowokwaru Malang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi tentang adanya senyawa pemicu kanker 

(akrilamida) pada makanan olahan kentang akibat kesalahan saat 

pengolahannya. 

 

2. Bagi Penulis 

a. Untuk meningkatkan kinerja penulis agar lebih mampu dalam 

bereksperimen dalam melakukan pola berfikir agar lebih baik lagi. 

b. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh 

pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang dengan membuat 

laporan penelitian secara ilmiah dan sistematis tentang adanya senyawa 

pemicu kanker yang terdapat pada makanan olahan kentang terutama 

keripik kentang 

c. Untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan dan 

pengamatan tentang akrilamida yang terdapat pada keripik kentang 

sehingga penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan Skripsi. 

3. Bagi Pemerintah  

Sebagai informasi tentang adanya senyawa akrilamida yang terdapat 

pada produk makanan yang dapat menjadi pemicu terbentuknya kanker 

dalam tubuh, sehingga dapat dibuat regulasi oleh pemerintah tentang 

bahan makanan yang aman dan tidak toksik dalam rangka melindungi 

keamanan dan kesehatan pangan masyarakat. 


