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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Minyak goreng adalah salah satu kebutuhan penting yang diperlukan oleh 

masyarakat Indonesia. Menurut data Departemen Pertanian RI (2009) konsumsi dan 

ketersediaan minyak goreng kelapa sawit untuk konsumsi selama periode 2002-2007 

cenderung meningkat dengan pertumbuhan sekitar 6,58% setiap tahunnya dalam hal 

konsumsi rumah tangga. Menggoreng bahan pangan dengan minyak menjadi metode 

yang sering digunakan oleh orang Asia untuk mengolah bahan pangan (Adam, 2007). 

Minyak goreng berasal dari minyak nabati yang telah dimurnikan dan digunakan 

sebagai penghantar panas, penambah rasa gurih, penambah nilai kalori pada bahan 

pangan yang digoreng, membuat tekstur dan penampakan bahan pangan menjadi lebih 

menarik, serta permukaan yang kering (Dewi dan Hidajati, 2012). Akan tetapi jika 

minyak goreng digunakan secara berulang kali akan membahayakan kesehatan 

(Ghidurus et al, 2010). 

Berbagai penelitian telah dilakukan oleh para peneliti yang membuktikan dampak 

negatif dari minyak goreng yang berulang kali dipakai. Minyak bekas ini lebih dikenal 

dengan minyak jelantah yang sudah mengalami perubahan pada komposisi kimianya 

(Rukmini, 2007). Hal tersebut terjadi karena pada saat pemanasan akan terjadi proses 

destruksi berupa degradasi, oksidasi dan dehidrasi dari minyak goreng. Proses ini dapat 

meningkatkan kadar peroksida dan pembentukan radikal bebas yang bersifat toksik, 
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sehingga membahayakan bagi tubuh. Akibat serangan radikal bebas maka akan 

terbentuk produk toksik (Mulyati dan Meilina, 2007; Oktaviani, 2009). Salah satu 

petanda yang digunakan untuk mengetahui kondisi patologis yang terjadi pada tubuh 

seseorang adalah malondialdehida (Setijowati, 1998). Untuk mencegah proses 

pembentukan radikal bebas yang bersifat toksik tersebut, maka perlu ditambahkan 

antioksidan pada minyak goreng sebelum digunakan dalam proses penggorengan 

(Ayucitra, 2011).  

Antioksidan adalah substansi yang dapat menghambat atau mencegah proses 

oksidasi pada substrat yang mudah teroksidasi (bahan makanan yang mengandung 

karbohidrat, protein, dan lemak) jika ditambahkan pada konsentrasi rendah. 

Berdasarkan sumbernya, antioksidan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antioksidan 

sintetis dan antioksidan alami. Antioksidan sintetis yang dikenal sebagai antioksidan 

paling efektif untuk minyak nabati adalah tert-butyl hydroquinon (TBHQ), sedangkan 

antioksidan alami umumnya diperoleh dari senyawa fenolik atau polifenol tumbuhan 

yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam sinamat, tokoferol, dan lain-lain 

(Ayucitra, 2011). 

Antioksidan sintetis lebih sering digunakan sebagai antioksidan minyak goreng 

karena tergolong murah dan cukup efektif untuk digunakan sebagai antioksidan. 

Namun dewasa ini pemakaian antioksidan sintetis mulai mendapat respon negatif 

karena berpotensi menyebabkan kanker dalam tubuh. Di beberapa negara maju, seperti 

Jepang dan Kanada, penggunaan antioksidan sintetis seperti BHA, BHT, dan TBHQ 

telah dilarang. Oleh karena itu, penggunaan antioksidan alami sebagai pengganti 
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semakin diminati karena dipercaya lebih aman untuk kesehatan (Iqbal, 2005; Sultana 

et al., 2007) 

Indonesia, sebagai salah satu negara agraris yang kaya akan sumber daya alam, 

memiliki beragam tumbuhan yang berpotensi besar untuk dimanfaatkan, salah satunya 

sebagai sumber antioksidan alami. Dari studi literatur menunjukkan bahwa tanaman 

petai mengandung senyawa fenolik yang berpotensi sebagai antioksidan untuk minyak 

nabati (Amarnath, 2004). Tanaman petai (Parkia speciosa) tersedia melimpah di 

Indonesia karena tanaman ini mudah tumbuh di mana saja, akan tetapi kulit petai masih 

belum banyak dipergunakan dan biasanya dibuang begitu saja sebagai limbah. Oleh 

karena itu, pemanfaatan kulit petai sebagai sumber antioksidan alami sangat 

menjanjikan dan perlu untuk diteliti lebih dalam (Ayucitra, 2011). Menurut Fransisco, 

(2011), antioksidan pada kulit petai 2 kali lipat dibandingkan dengan buahnya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh ekstrak kulit petai (Parkia speciosa) sebagai antioksidan 

alami pada pemakaian minyak goreng deep frying terhadap kadar MDA hepar mencit 

(Mus musculus)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum   

Untuk membuktikan pengaruh pemberian ekstrak kulit petai (Parkia 

speciosa) sebagai antioksidan alami pada pemakaian minyak goreng deep frying 

terhadap kadar MDA hepar mencit (Mus musculus) 
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1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Untuk mengetahui peningkatan kadar MDA hepar mencit (Mus musculus) 

yang dipapar minyak goreng deep frying. 

2. Untuk mengetahui dosis efektif ekstrak kulit petai (Parkia speciosa) 

dalam mencegah kenaikan kadar MDA hepar mencit (Mus musculus) 

yang dipapar minyak goreng deep frying. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

Manfaat akademik yang diharapkan peneliti adalah: 

1. Menambah informasi ilmiah tentang pengaruh pemberian ekstrak kulit 

petai (Parkia speciosa) sebagai antioksidan alami pada pemakaian 

minyak goreng deep frying terhadap pencegahan kenaikan kadar MDA 

hepar mencit (Mus musculus). 

2. Menjadi dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan pengaruh ekstrak kulit petai (Parkia speciosa) sebagai 

antioksidan alami pada pemakaian minyak goreng deep frying. 

1.4.2 Manfaat Masyarakat 

Memberi informasi kepada masyarakat bahwa ekstrak kulit petai (Parkia 

speciosa) dapat digunakan sebagai antioksidan alami minyak goreng deep 

frying untuk mencegah kerusakan minyak goreng yang berisiko terhadap 

kesehatan.  

 


