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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Singkong 

Singkong atau ubi kayu atau ketela pohon (Manihot esculenta Crantz) 

merupakan salah satu sumber karbohidrat lokal Indonesia yang menduduki urutan 

ketiga terbesar setelah padi dan jagung. Tanaman ini merupakan bahan baku yang 

paling potensial untuk diolah menjadi tepung (Prabawati dkk, 2011). Singkong 

(Manihot esculenta) merupakan tanaman perdu penghasil umbi yang dapat hidup 

sepanjang tahun. Singkong berasal dari benua Amerika, tepatnya dari negara 

Brazil. Penyebaran singkong hampir ke seluruh penjuru dunia, antara lain Afrika, 

Madagaskar, India, Tiongkok, dan berkembang di negara-negara yang terkenal 

dengan wilayah pertaniannya salah satunya Indonesia. Singkong masuk ke 

Indonesia pada tahun 1852, namun masyarakat Indonesia baru mengenal singkong 

pada tahun 1952 (Purwono, 2009). 

Indonesia termasuk dari tiga negara penghasil singkong terbesar di dunia. 

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara penghasil singkong 

terbesar di dunia karena diversifikasi budidaya singkong terus berkembang pesat. 

Untuk produksi ubi kayu tahun 2008 produksi 21.756.991 ton, dan tahun 2011 

meningkat mencapai 24.044.025 ton. Lalu pada tahun 2013 meningkat lagi 

menjadi 23.936.921 ton. Jika dirata-rata dari tahun 2009, produktivitas naik 

sekitar 4,64 persen dan produksi naik sekitar 2,04 persen (BPS, 2015).  

Singkong sering dimanfaatkan untuk membuat berbagai macam makanan. 

Selain itu, singkong juga dimanfaatkan untuk berbagai bahan baku industri kimia, 

diolah menjadi gula fruktosa sebagai pemanis dalam industri minuman, serta 

dapat diolah menjadi bahan baku dalam industri tekstil, kosmetik, lem, kertas, 

farmasi, dan lain-lain (Cahyono, 2004). Singkong segar sebagai bahan pangan 

dapat diolah menjadi beberapa macam produk, antara lain sawut kering, pati, 

tepung dan beberapa makanan kecil. Umumnya, singkong hanya dapat bertahan 

dalam kondisi segar selama 2 hari. Bahkan, sering terjadi singkong yang sudah 

dipanen terlanjur rusak sebelum dijual. Untuk pemasaran yang memerlukan waktu 
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lama, singkong harus diolah dulu menjadi bentuk lain yang lebih awet, seperti 

gaplek, tapioka, tapai, peuyeum, keripik singkong, dan lain-lain (Koswara, 2009). 

Adapun kandungan gizi yang terdapat dalam tiap 100 g singkong segar 

dapat dilihat dalam Tabel II.1: 

Tabel II.1 Kandungan Gizi dalam Tiap 100 g Singkong 

Komponen Kadar 

Kalori (kal) 146 

Protein (g) 1,2 

Lemak (g) 0,3 

Karbohidrat (g) 34,7 

Kalsium (mg) 33 

Fosfor (mg) 40 

Besi (g) 0,7 

Vitamin A (SI) 0 

Vitamin B1 (mg) 0,06 

Vitamin C (mg) 30 

Air (g) 62,5 

Bahan yang dapat dimakan (%) 75 

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi DIY, 2016 

Singkong dapat dimanfaatkan untuk keperluan pangan, pakan maupun 

bahan dasar berbagai industri. Oleh karena itu pemilihan varietas singkong harus 

disesuaikan untuk peruntukannya. Di daerah dimana singkong dikonsumsi secara 

langsung untuk bahan pangan diperlukan varietas singkong yang rasanya enak dan 

pulen dan kandungan HCN rendah. Berdasarkan kandungan HCN, singkong 

dibedakan menjadi singkong manis/tidak pahit, dengan kandungan HCN < 40 

mg/kg umbi segar, dan singkong pahit dengan kadar HCN ≥ 50 mg/kg umbi 

segar. Kandungan HCN yang tinggi dapat menyebabkan keracunan bagi manusia 

maupun hewan, sehingga tidak dianjurkan untuk konsumsi segar. Pada industri 

pangan yang berbasis tepung atau pati singkong diperlukan singkong yang 

umbinya berwarna putih dan mempunyai kadar bahan kering dan pati yang tinggi. 

Untuk keperluan industri tepung tapioka, umbi dengan kadar HCN tinggi tidak 

menjadi masalah karena bahan racun tersebut akan hilang selama pemrosesan 

menjadi tepung dan pati, misalnya UJ-3, UJ-5, MLG-4, MLG-6 atau Adira-4. 

Hingga tahun 2009, Departemen Pertanian secara resmi baru melepas 10 varietas 

unggul dan empat di antaranya sesuai untuk pangan (Sundari, 2010).  
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Tabel II.2 Varietas Unggul Singkong yang Sesuai untuk Pangan beserta 

Karakteristiknya 

Varietas 
Tahun 

Dilepas 

Karakteristik 

Umur 

(bln) 

Hasil 

umbi 

(t/ha) 

Kadar 

pati 

(%bb) 

Kadar 

HCN 

(mg/kg) 

Keterangan 

Adira 1 1978 7-10 22 45 27,5 - Tidak pahit 

- Agak tahan tungau merah 

(Tetranichus bimaculatus) 

- Tahan bakteri hawar daun, 

penyakit layu Pseudomonas 

solanacearum, dan 

Xanthomonas manihotis 

Malang 

1 

1992 9-10 36,5 32-36 <40,0 - Tidak pahit 

- Toleran tungau merah 

(Tetranichus bimaculatus) 

- Toleran bercak daun 

(Cercospora sp.) 

-Adaptasi cukup luas 

Malang 

2 

1992 8-10 31,5 32-36 <40,0 - Tidak pahit 

- Agak peka tungau merah 

(Tetranichus bimaculatus) 

- Toleran penyakit bercak 

daun (Cercospora sp.) 

Darul 

Hidayah 

1998 8-12 102,1 25-31 <40,0 - Tidak pahit 

- Sesuai untuk pangan 

- Agak peka tungau merah 

(Tetranichus sp.) 

- Agak peka busuk jamur 

(Fusarium sp.) 

Sumber : Sundari, 2010 
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2.2 Tepung Tapioka 

Tepung tapioka merupakan granula-granula pati yang terdapat di dalam sel 

umbi ketela pohon (singkong). Pati adalah penyimpanan cadangan karbohidrat 

yang paling penting pada tanaman (Lacerda, et al., 2008). Dalam sel, selain pati 

sebagai karbohidrat yang merupakan bagian terbesar, terdapat juga protein, lemak 

dan komponen-komponen lainnya relatif dalam jumlah sangat kecil (Makhfoeld, 

1982). 

Pada prinsipnya pembuatan tepung tapioka ialah bagaimana kita dapat 

mengambil granula-granula pati dari dalam selnya, kemudian memisahkan dari 

komponen lainnya sehingga didapat pati dalam keadaan murni. Prinsip 

pengolahan adalah memisahkan granula pati dari bagian lain dari umbi akar 

semurni mungkin (Makhfoeld, 1982).  

Butiran pati dari sumber yang berbeda menunjukkan bentuk dan ukuran 

yang berbeda. Di bawah mikroskop, tepung tapioka (pati singkong) ditemukan 

berbentuk bulat dengan ada bagian yang tidak rata, biasanya memiliki diameter 5 

sampai 35 µm, hilus tengah berupa titik, garis lurus atau bercabang tiga, lamella 

tidak jelas, konsentris (Rocha, et al., 2010).  

 

Gambar 2.1 Tepung Tapioka secara Mikroskopis 

(Sumber : Rocha, et al., 2010) 

Salah satu cara untuk mengatasi singkong  yang dalam keadaan segar tidak 

tahan lama adalah dengan mengubah bentuknya menjadi tapioka. Pembuatan 

tepung tapioka ini mampu memberikan beberapa keuntungan, antara lain adalah 

lebih mudah dalam penyimpanan dan distribusi, memberikan nilai tambah, 

sebagai subtitusi terigu, dan lebih praktis dalam penggunaannya. Tepung tapioka 

ini selanjutnya dapat diolah menjadi berbagai produk olahan baik dalam bentuk 

basah, seperti roti maupun kering, seperti cookies (Djaafar dan Rahayu, 2003). 
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Tabel II.3 Kandungan Nutrisi pada Tepung Tapioka 

Komposisi Jumlah 

Kalori (per 100 gr)  363 

Karbohidrat (%)  88.2 

Kadar air (%)  9.0 

Lemak (%)  0.5 

Protein (%)  1.1 

Ca (mg/100 gr)  84 

P (mg/100 gr)  125 

Fe (mg/100 gr)  1.0 

Vitamin B1 (mg/100 gr)  0.4 

Sumber: Soemarno, 2007 

Kualitas tapioka sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: 

(1) Warna tepung; tepung tapioka yang baik berwarna putih. 

(2) Kandungan air; tepung harus dijemur sampai kering benar sehingga 

kandungan airnya rendah. 

(3) Banyak serat dan kotoran; diusahakan agar banyaknya serat dan kotoran 

dalam tepung dapat dikurangi. Untuk itu ubi kayu yang digunakan harus 

yang umurnya 8 bulan kurang dari 1 tahun karena serat dan zat kayunya 

masih sedikit dan zat patinya masih banyak. 

(4) Tingkat kekentalan; diusahakan daya rekat tapioka tetap tinggi. Untuk itu 

hindari penggunaan air yang berlebihan dalam proses produksi (Koswara, 

2009). 

Tepung tapioka yang dibuat dari singkong mempunyai banyak kegunaan 

selain menjadi bahan pangan, antara lain sebagai bahan pembantu dalam berbagai 

industri. Dibandingkan dengan tepung jagung, kentang dan gandum atau terigu, 

komposisi zat gizi tepung tapioka cukup baik sehingga memungkinkan untuk 

penggunaan yang lebih luas. Misalnya dalam industri tekstil dipakai untuk 

menambah kekuatan benang sehingga mengurangi kerusakan tenun, juga 

digunakan sebagai bahan bantu pewarna putih. Tapioka yang diolah menjadi sirup 

glukosa dan destrin sangat diperlukan oleh berbagai industri, antara lain industri 

kembang gula, pengalengan buah-buahan, pengolahan es krim, minuman dan 

industri peragian. Tapioka juga banyak digunakan sebagai bahan pengental, bahan 

pengisi dan bahan pengikat dalam industri makanan, seperti dalam pembuatan 
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puding, sop, makanan bayi, es krim, pengolahan sosis daging, industri farmasi, 

dan lain-lain. Ampas tapioka banyak dipakai sebagai campuran makanan ternak 

(Koswara, 2009). 

2.2.1 Proses Pembuatan Tepung Tapioka 

Pembuatan tepung dan pati dapat dilakukan dalam skala rumah tangga 

dengan menggunakan alat-alat yang ada di dapur maupun skala komersial dengan 

menggunakan alat-alat khusus (Widowati, 2011). Langkah urutan pembuatan 

tepung tapioka sebagai berikut. 

(1) Pemungutan, Pemotongan dan Pengangkutan 

Setelah umur tanaman mencapai sekitar 18-20 bulan, kandungan 

karbohidrat dalam umbi akar kurang lebih mencapai kadar optimum, maka 

sebaiknya singkong dipanen hasilnya. Dengan sedikit mencangkul tanah 

sekitarnya, umbi-umbi akar dicabut dari dalam tanah. Dalam keadaan segar, 

terpotong dan telah terkuliti harus segera diadakan pengolahan. Umbi segar 

hanya tahan kurang lebih 1 hari saja. Setelah dicabut dari dalam tanah, umbi 

masih dapat bertahan sekitar 7-14 hari jika masih melekat pada bagian 

batang (Makhfoeld, 1982). 

(2) Pengupasan Kulit 

Pengupasan dilakukan dengan cara manual yang bertujuan untuk 

memisahkan daging singkong dari kulitnya. Biasanya digunakan pisau atau 

alat pengerik (berupa pelat melengkung) yang digunakan untuk mengupas 

kulit ari kelapa atau alat pengupas khusus (Widowati, 2011). Di bagian 

bawah kulit kadang terdapat lapisan lendir yang harus dihilangkan. Lendir 

akan menimbulkan pewarnaan yang tidak diinginkan. Penghilangan lendir 

dilakukan dengan pencucian. Selama pengupasan, sortasi juga dilakukan 

untuk memilih singkong berkualitas tinggi dari singkong lainnya. Singkong 

yang kualitasnya rendah tidak diproses menjadi tapioka dan dijadikan pakan 

ternak (Makhfoeld, 1982). 

(3) Pencucian 

Singkong yang telah dikupas secepatnya dicuci dengan air mengalir atau di 

dalam bak. Tujuan pencucian yaitu untuk menghilangkan kotoran yang 

menempel selama pengupasan, dan lendir yang ada di lapisan permukaan 
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umbi, dan mengurangi kandungan HCN. Untuk menjaga agar umbi tetap 

bersih dan putih sewaktu proses pemarutan, maka dilakukan perendaman 

dengan air yang cukup (seluruh umbi tercelup) (Widowati, 2011). Pencucian 

dapat dilakukan dalam bak dengan air yang selalu diganti dengan aliran air 

ataupun dengan aliran air dalam mesin-mesin pencuci (washing machine). 

Ukuran bak yang digunakan tergantung dari kapasitas pabrik, akan tetapi 

ukuran dalam dapat kurang lebih 0,5 m – 1 m. Air harus dapat dengan 

mudah diganti, serta selalu dilakukan pengadukan. Penggunaan mesin 

pencuci yang dilengkapi dengan alat pengadukan dan pengaliran air dalam 

arah yang berlawanan dapat memberikan hasil sangat efektif dan cepat, 

tetapi air yang dibutuhkan cukup banyak. Tujuan dari tahap pencucian ini 

adalah menghilangkan bagian lendir dan juga menghilangkan berbagai 

kotoran yang mungkin ikut serta dalam umbinya (Makhfoeld, 1982). 

(4) Pemarutan 

Umbi setelah dicuci, dimasukkan ke dalam mesin pemarut. Umbi satu 

persatu dimasukkan ke dalam mesin pemarut dan dipecahkan dinding-

dinding selnya. Dengan pecahnya dinding-dinding sel maka granula pati 

bersama dengan komponen bahan lain akan keluar. Granula pati yang keluar 

dapat mencapai 70-90% (Makhfoeld, 1982). 

(5) Penyaringan 

Parutan umbi ditambahkan dengan air secukupnya, kemudian dilakukan 

penyaringan. Penyaring pada pabrik umumnya menggunakan pengayak 

bergerak yang terdiri dari 3 atau 4 lapis. Parutan umbi diberikan air dalam 

jumlah yang berlebih agar dapat cepat dipisahkan bagian granul dan bagian 

yang terlarut dalam air dari bagian ampasnya. Filtrat yang mengandung 

granul pati akan dialirkan ke bak-bak pengendapan atau alat pemusing 

(Makhfoeld, 1982). 

(6) Pengendapan 

Pengendapan bertujuan untuk memisahkan pati murni dari bagian lain 

(kontaminan yang ikut larut). Pengendapan dapat dikerjakan dalam suatu 

tangki pengendapan, dalam flour table, atau alat pemisah khusus. 
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Pengendapan ini merupakan proses penting yang akan menentukan hasil 

akhir tepung pati (Makhfoeld, 1982). 

(7) Pengeringan 

Hasil endapan granul pati basah harus segera dikeringkan. Pengeringan 

dapat dilakukan dibawah sinar matahari ataupun pengering buatan 

(Widowati, 2011). Pengeringan buatan yang sering dipergunakan antara lain 

cabinet drier ataupun drum drier. Pati berupa gumpalan-gumpalan kecil 

perlu dihancurkan agar menjadi tepung. Hal yang perlu dipertimbangkan 

dalam pengeringan adalah suhu pengeringan tidak melebihi suhu gelatinasi 

patinya, yaitu sekitar 70-80°C (Makhfoeld, 1982). Dalam pengeringan 

tepung tapioka, kadar air yang terbaik berada di antara 10-13,5%, tetapi 

pada umumnya untuk pengeringan tepung tapioka ditetapkan sampai kadar 

air 14,5-17%. Kadar air yang terlalu tinggi akan memudahkan tumbuhnya 

jamur dan berbau sehingga tepung menjadi rusak dan  kualitasnya menurun. 

Pengeringan dengan menggunakan alat pengering buatan lebih cepat yaitu 

selama 6 jam pada suhu 50-60°C (Susanti, 2002). 

(8) Penghancuran/penepungan 

Gumpalan-gumpalan pati dimasukkan ke dalam alat penghancur untuk 

mendapatkan tepung. Alat penghancur dapat berupa suatu rol yang berputar 

sama dan berlawanan arah atau suatu penghancur berupa disintegrator 

sebagai hammer-mill. Alat penghancur tersebut menggiling gumpalan pati 

tersebut di antara rol atau di antara pemukul disintegrator. Dari proses 

penghancuran ini didapatkan hasil berupa tepung kasar dan tepung halus. 

Tepung perlu dipisahkan melalui suatu saringan atau ayakan (Makhfoeld, 

1982). 

(9) Pengayakan atau penyaringan  

Ayakan atau saringan kadang dipasang tepat setelah proses penghancuran 

agar segera didapat tepung yang diinginkan. Pada proses pengayakan 

menggunakan ayakan berukuran 100-200 mesh untuk memisahkan bagian 

partikel pati dengan bagian serat atau bagian lainnya. Partikel yang masih 

besar dimasukkan kembali dalam rol ataupun disintegrator agar menjadi 

partikel kecil dan kemudian diayak kembali. Tepung tapioka hasil 
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pengayakan dapat segera dimasukkan ke dalam pembungkus dan diadakan 

pengangkutan ke ruang-ruang penyimpanan (Makhfoeld, 1982).    

Pemilihan jenis pengeringan yang sesuai untuk produk suatu pangan 

ditentukan oleh kualitas produk akhir yang diinginkan, sifat bahan pangan yang 

dikeringkan, dan biaya produksi atau pertimbangan ekonomi. Jenis-jenis 

pengeringan yang dapat digunakan dalam pengolahan makanan antara lain, 

penjemuran, pengeringan matahari, pengeringan kabinet, pengeringan drum. 

(1) Penjemuran (Sun Drying) 

Metode pengeringan ini menggunakan radiasi sinar matahari. Penjemuran 

merupakan pengeringan tradisional yang tidak memerlukan peralatan 

khusus dan biaya operasional yang murah. Di beberapa negara, makanan 

hanya diletakkan di ladang, di atap atau permukaan datar lainnya dan 

berubah secara teratur sampai kering. Penjemuran merupakan proses 

pengeringan yang lambat dan tidak cocok untuk produk dengan mutu baik. 

Paparan terhadap cahaya matahari dan panas menyebabkan penurunan gizi 

dan komponen penting lainnya (Estiasih dan Ahmadi, 2011; Fellows, 2000). 

(2) Pengeringan Matahari (Solar Drying) 

Metode pengeringan ini menggunakan energi matahari, yang biasanya 

dikombinasikan dengan sumber energi lain. Salah satu cara untuk 

mempercepat pengeringan adalah menggunakan nampan (tray) yang 

disusun dengan energi panas matahari yang dikumpulkan dalam suatu alat 

yang disebut solar collector (Estiasih dan Ahmadi, 2011). 

(3) Pengeringan Kabinet (Cabinet Drying) 

Metode ini menggunakan alat pengeringan untuk sistem batch dengan 

proses pengeringan dilakukan pada suhu konstan. Pada alat ini kelembaban 

udara dapat mengalami penurunan. Alat ini terdiri dari ruang tertutup 

dengan alat pemanas, kipas untuk sirkulasi udara, dan alat pengatur 

kecepatan udara, serta inlet dan outlet udara. Alat pengering ini biasa 

digunakan untuk pengembangan produk baru sebelum diproduksi skala 

besar (Estiasih dan Ahmadi, 2011). 
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(4) Pengeringan Drum 

Pengering drum atau drum drier sesuai untuk berbagai produk pangan. 

Bahan yang dikeringkan harus dalam bentuk cairan, bubur (sluri) atau 

puree. Pada proses pengeringan, bahan berbentuk cairan, bubur (sluri) atau 

puree tersebut dituangkan pada permukaan drum berputar yang panas 

membentuk lapisan tipis. Lapisan tipis bahan tersebut mengalami 

pengeringan ketika drum tersebut berputar (Estiasih dan Ahmadi, 2011). 

Perlahan-lahan drum besi berputar dipanaskan secara internal oleh uap 

bertekanan dengan suhu 120-170°C. Lapisan tipis makanan tersebar merata 

di atas permukaan luar dengan mencelupkan, menyemprotkan, menyebarkan 

atau dengan rol makanan tambahan (Fellows, 2000). 

2.3 Pengolahan Makanan 

Pengolahan makanan adalah serangkaian metode dan teknik yang digunakan 

untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau untuk mengubah makanan 

menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi oleh manusia atau hewan baik di rumah 

atau oleh industri pengolahan makanan. Semua pengolahan makanan melibatkan 

kombinasi prosedur untuk mencapai perubahan yang diinginkan pada bahan baku 

(Fellows, 2000). Ada berbagai macam cara pengolahan makanan yang dapat 

dilakukan, antara lain pengolahan makanan dengan suhu tinggi, suhu rendah, cara 

fermentasi, iradiasi dan dengan cara aplikasi teknologi menggunakan prinsip 

fisiko kimia (Koeswardhani, 2006).  

Pengolahan pangan dengan menggunakan suhu tinggi artinya pengolahan 

pangan dengan menggunakan panas yang dilakukan dengan  pemanasan di atas 

suhu normal (ruang). Pengolahan makanan dengan suhu tinggi antara lain 

blancing, pasteurisasi, sterilisasi, pemanggangan, pengovenan, penggorengan, 

penyangraian (Koeswardhani, 2006). Proses pemanasan makanan menginduksi 

perubahan fisik dan reaksi kimia, seperti gelatinisasi pati, denaturasi protein atau 

pencokelatan, yang akan mempengaruhi karakteristik sensorik, seperti warna, rasa 

dan tekstur, baik yang menguntungkan atau merugikan (Brennan, 2006). 
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2.4 Keamanan Pangan 

Keamanan pangan (food safety) menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 

adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari 

kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, 

merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Makanan dapat juga 

menyebabkan penyakit apabila mengandung bahan kimia beracun, baik yang ada 

secara alami (contohnya glikosida sianida dalam singkong) maupun yang berasal 

dari kontaminasi bahan kimia (contohnya logam-logam beracun). Oleh karena itu 

banyak negara membentuk program keamanan pangan. Pangan yang tidak aman 

akan menyebabkan penyakit yang disebut foodborne disease, yaitu segala 

penyakit yang timbul akibat mengonsumsi pangan yang mengandung bahan atau 

senyawa beracun atau organisme patogen (Borgdorff dan Motarjemi, 2005). 

Sebelum makanan disajikan pada umumnya mengalami proses pengolahan 

baik pada suatu industri maupun pengolahan pada rumah tangga. Proses 

pengolahan tersebut sangat menentukan kualitas makanan yang selanjutnya 

sampai pada penyajian (Borgdorff dan Motarjemi, 2005). Berbagai macam teknik 

dan teknologi pengolahan makanan tersedia. Salah satu hal yang penting untuk 

keamanan pangan adalah teknik pengolahan makanan yang dipilih harus benar-

benar dipahami sehingga bahaya keamanan pangan yang potensial dapat 

dikendalikan secara efektif (Brennan, 2006). 

2.5 Kontaminan Makanan 

Bahaya keamanan pangan yaitu kontaminan yang dapat menyebabkan 

produk makanan tidak aman untuk produksi. Kontaminan makanan adalah agen 

biologi, kimia atau fisik dalam pangan yang berpotensi untuk menimbulkan efek 

kesehatan yang merugikan (Brennan, 2006). Kontaminasi merupakan keadaan 

yang tidak murni, tercemar atau tidak layak untuk digunakan terkait dengan 

adanya elemen tidak baik atau tidak diinginkan (Ward, 2015). Kontaminasi 

makanan dapat timbul dari berbagai tahapan dalam rantai makanan (produksi, 

pengolahan, distribusi, penyimpanan, persiapan) dan pengaruhnya terhadap 

keamanan pangan, pola konsumsi makanan, dan kejadian penyakit bawaan 
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makanan dan faktor-faktor yang penyebab/pencetusnya (Borgdorff dan 

Motarjemi, 2005).  

Jenis-jenis kontaminan yang bisa menyebabkan permasalahan keamanan 

makanan antara lain dinyatakan pada tabel II.4 berikut.  

Tabel II.4 Contoh Kontaminan Makanan 

 Tipe Kontaminan 

Kontaminan Biologi Kontaminan Kimia Kontaminan 

Fisik 

Pertimbangan Organisme yang dapat 

menyebabkan 

kerusakan melalui 

infeksi atau keracunan 

Bahan kimia yang 

dapat menyebabkan 

kerugian melalui 

efek toksik, baik 

langsung atau 

jangka panjang 

Benda yang 

dapat 

menimbulkan 

bahaya karena 

cedera langsung 

atau tersedak 

Contoh Bakteri patogen : 

Escherichia coli, 

Bacillus cereus, 

Campylobacter 

jejuni, Clostridium 

botulinum, C. 

Botulinum (non-

proteolitik), C. 

perfringens, 

Salmonella spp, 

Shigella spp, 

Staphylococcus 

aureas, Vibrio 

parahaemoliticus 

 Virus 

 Parasit protozoa : 

Cryptosporidium 

parvum, Giardia 

intestinalis  

 Mikotoksin: 

aflatoksin, 

patulin, 

vomitoksin, 

fumonisin; 

 Pestisida 

Bahan yang 

menyebabkan 

alergi 

 Logam berat 

 PCB 

 Dioksin 

 Bahan kimia 

pembersih 

 Kaca 

 Logam 

 Batu 

 Kayu 

 Plastik 

 Hama 

 Bahan alami 

intrinsik: 

tulang, kulit 

kacang 

Sumber : Brennan, 2006 

2.5.1 Kontaminan dalam Proses Pengolahan Makanan 

Pengolahan dengan pemanasan adalah metode yang paling banyak 

digunakan untuk pengolahan makanan di industri atau rumah, sekitar 80-90% dari 

makanan yang dikonsumsi diolah dengan cara tersebut. Penggunaan suhu 

pengolahan makanan yang tinggi dapat menyebabkan pembentukan senyawa 

toksik yang dapat memiliki efek merugikan pada kualitas dan keamanan pangan. 

Senyawa toksik tertentu (misalnya, akrilamida, nitrosamin, kloropropanol, furan 
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atau PAH) dapat dibentuk dalam makanan selama proses pengolahan, seperti 

selama pemanasan, pemanggangan, pengalengan, hidrolisis atau fermentasi (Nerín 

et al., 2016). 

(1) Nitrosamin  

Nitrosamin terbentuk dari interaksi nitrit atau agen nitrosasi lain dengan 

amina dalam makanan, di bawah kondisi asam. Nitrosamin telah ditemukan dalam 

berbagai makanan yang berbeda seperti keju, minyak kedelai, buah kaleng, 

produk daging, daging asap, ikan dan produk ikan, rempah-rempah yang 

digunakan untuk mengasapi daging, bir dan minuman beralkohol lainnya. Bir, 

produk daging dan ikan dianggap sebagai sumber utama paparan. Pengeringan, 

pengasinan, atau pengasapan mendorong pembentukan nitrosamin. Nitrosamin 

yang paling sering ditemukan dalam makanan adalah nitrosodimetilamin 

(NDMA), N-nitrosopirolidin (NPYR), N-nitrosopiperidin (NPIP), dan N-

nitrosotiazolidin (NTHZ).  NDMA, NPYR, NPIP layak diantisipasi menjadi 

karsinogen bagi manusia Berdasarkan bukti karsinogenisitas pada hewan 

percobaan. Bukti dari studi kasus-kontrol mendukung hubungan antara asupan 

nitrosamin dengan kanker lambung, tapi bukan kanker esofagus pada manusia 

(Dolan, 2010). 

(2) Furan 

Furan dapat menginduksi tumor dan toksisitas hati pada hewan percobaan 

dan diklasifikasikan sebagai 'mungkin karsinogenik bagi manusia' (kelompok 2B) 

oleh International Agency for Research on Cancer (IARC) pada tahun 1995. Food 

and Drug Administration (FDA) mengumumkan tingkat furan dalam makanan 

mencapai 125 µg/kg diprakarsai sejumlah studi untuk mengevaluasi keamanan 

potensial pada konsumsi pangan. Dalam industri kimia, furan berfungsi sebagai 

perantara dalam sintesis dan persiapan berbagai polimer linear asam amino atau 

protein, karamel glukosa, laktosa/kasein, protein yang dipanaskan seperti kedelai, 

kasein dan ikan. Biasanya konsentrasi belum ditentukan karena kurangnya metode 

kuantifikasi  yang handal  (Blank, 2008). 

Telah dilaporkan bahwa pengolahan dengan pemanasan tinggi merupakan 

penyebab utama pembentukan furan (Seok, 2015). Ada beberapa rute 

pembentukan furan. Data terakhir menunjukkan lipid tak jenuh jamak dan asam 
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askorbat menjadi sumber utama furan, diikuti oleh karotenoid, karbohidrat dan 

asam amino tertentu. Pembentukan furan terutama terkait dengan oksidasi lipid, 

tetapi dapat juga dihasilkan oleh reaksi pencokelatan non-enzimatik. Furan dapat 

dibentuk dari rantai karbon utuh atau dengan reaksi kondensasi karbonil yang 

diperoleh dari berbagai sumber (Blank, 2008). 

(3) Kloropropanol 

Kloropropanol terbentuk pada protein nabati terhidrolisis yang dihasilkan 

oleh hidrolisis asam klorida (HCl) dari protein oleh produk dari ekstraksi minyak 

nabati, seperti makanan dari kedelai, makanan dari lobak dan gluten jagung. 

Kloropropanol yang paling sering ditemukan dalam makanan adalah 3-MCPD (3-

monokloropropana-1,2-diol) (Dolan, 2010). Minyak nabati dan lemak nabati, 

terutama yang diserahkan kepada proses deodorisasi pada suhu tinggi, membentuk 

senyawa ini.  3-MCPD dapat mencapai tingkat sampai 14,7 mg/kg. Sebuah studi 

penilaian risiko untuk paparan manusia terhadap kontaminan ini harus diselidiki, 

karena toksisitas intrinsik dan tingkat yang ditemukan dalam makanan. (Nerin et 

al., 2016). 

3-MCPD dapat memiliki asal lain, dapat terbentuk selama hidrolisis asam 

gandum, kedelai dan produk protein nabati lainnya dan juga dapat bermigrasi dari 

resin epiklorohidrin yang digunakan untuk perlindungan kelembaban di kertas dan 

bahan selulosa yang sering digunakan untuk selubung sosis. Sebagian besar 

metode analisis untuk senyawa ini dilaporkan (>95%) menggunakan kromatografi 

gas yang digabungkan dengan spektroskpi massa dan sebagian kecil (5%) 

menggunakan KCKT  (Nerín et al., 2016). 

(4) PAH 

Hidrokarbon aromatik polisiklik (PAH) dikenal karsinogen yang terbentuk 

dari pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar fosil seperti kayu, batu bara dan 

minyak. PAH dapat masuk ke rantai makanan dari pencemaran lingkungan atau 

dari pengolahan makanan. Makanan yang mengandung konsentrasi PAH tertinggi 

antara lain, daging atau ikan yang dimasak atau diasap, keju yang diasap, teh dan 

kopi yang dibakar. Pemanggangan daging, ikan atau  makanan lainnya di atas api 

yang intens atau kontak langsung dengan api mendorong produksi PAH. Secara 
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umum, konsentrasi PAH dalam daging yang tertinggi adalah setelah dipanggang 

dengan arang, diikuti dengan diasapi, dipanggang dan dikukus (Dolan, 2010). 

European Commission’s (EC) Scientific Committee on Food dan Joint 

FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) telah menyimpulkan 

bahwa tiga belas PAH berbeda adalah genotoksik dan karsinogenik. Saat ini, tidak 

ada batas atas toleransi dari paparan PAH telah ditetapkan oleh FDA (Dolan, 

2010). 

2.6 Akrilamida 

2.6.1 Sejarah Akrilamida dalam Makanan 

Akrilamida menjadi dikenal luas di Swedia pada tahun 1997 sebagai akibat 

dari "skandal Hallandsås". Skandal Hallandsås ini mengacu pada proyek yang 

diprakarsai oleh Administrasi Kereta Api Swedia untuk membangun dua 

terowongan kereta api dengan panjang 8,6 kilometer melalui horst berpori pada 

Hallandsås di barat daya Swedia. Setelah serangkaian kecelakaan dan 

pembengkakan biaya, konstruksi dengan cepat jatuh terpuruk tertinggal dari 

jadwal. Untuk mencegah air bocor ke dalam terowongan yang akan menunda 

kemajuan konstruksi, terpaksa digunakan sebuah segel yang mengandung 

akrilamida yaitu Rhoca-Gil pada Maret 1997. Pada akhir September 1997, 

ditemukan kematian dari ikan di tambak ikan terdekat dan sapi yang merumput di 

dekat anak sungai yang terkontaminasi oleh air yang berasal dari proyek 

terowongan yang mengalami kelumpuhan dan terpaksa dimusnahkan. Kemudian 

segera ditemukan bahwa sejumlah besar akrilamida telah bocor ke dalam air dan 

menyebabkan keracunan. Keracunan daerah tanah dan permukaan oleh lokasi 

pembangunan menyebabkan daerah sekitarnya diberi label area berisiko tinggi 

(Bonneck 2008; Löfstedt, 2003). 

Media kemudian mengangkat berita tersebut. Laporan muncul tentang 

pekerja terowongan, yang telah bekerja dengan segel yang mengandung 

akrilamida tanpa langkah-langkah keamanan yang tepat. Margarita Törnqvist, 

kepala tim peneliti di Departemen Kimia Lingkungan di Universitas Stockholm, 

memeriksa darah sapi yang terpuruk di kawasan terowongan. Törnqvist 

menemukan bukti bahwa sapi tersebut telah keracunan akrilamida. Dalam darah 

pekerja terowongan yang dianalisis berikutnya, ditemukan konsentrasi tinggi 
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akrilamida dan dikhawatirkan membawa efek buruk pada kesehatan mereka. 

Temuan ini juga menarik banyak perhatian media. Kombinasi keadaan, yaitu 

akrilamida sebagai kontaminan pada seluruh kawasan sapi beracun, dan risiko 

kesehatan bagi para pekerja terowongan, menyebabkan fakta bahwa dalam 

beberapa hari setelah media mengangkat berita tersebut mayoritas penduduk 

Swedia tahu bahwa akrilamida adalah zat beracun (Bonneck 2008; Löfstedt, 

2003). 

Penyelidikan kemudian diperluas untuk penyelidikan sumber akrilamida. 

Kemudian dalam percobaan lebih lanjut, Törnqvist juga menemukan kadar tinggi 

akrilamida yang terdapat dalam darah kelompok kontrol. Tim peneliti dengan 

cepat mendapatkan gagasan untuk melihat dan meneliti pada proses persiapan 

makanan, karena komunitas ilmiah sudah lama mengetahui adanya pembentukan 

bahan kimia genotoksik selama memanggang dan menggoreng bahan makanan, 

yang dikenal sebagai reaksi Maillard. Untuk menguji hipotesis ini, para peneliti 

memberi makan satu kelompok tikus dengan makanan normal dan kelompok 

kedua dengan makanan yang panggang dan digoreng. Ditemukan sepuluh kali 

lebih banyak akrilamida dalam darah kelompok tikus kedua. Para peneliti 

menerbitkan hasil ini dalam jurnal Chemical Research in Toxicology (Bonneck 

2008; Löfstedt, 2003). 

Törnqvist didukung dalam penyelidikannya oleh laboratorium swasta, 

AnalyCen. Pada bulan Januari 2001 telah ditemukan akrilamida dengan kadar 

yang tinggi dalam kentang goreng. Pada awal musim gugur tahun 2001, dengan 

menggunakan kromatografi gas-spektrometri massa (GC-MS), para peneliti 

menemukan hingga beberapa ribu mikrogram per kilogram akrilamida dalam 

kentang yang dipanaskan di bawah kondisi percobaan. Pada saat yang sama, 

tingkat akrilamida baik pada kentang mentah atau direbus berada di bawah tingkat 

deteksi. Dengan data ini, Törnqvist dan rekan-rekannya mengunjungi cabang 

penelitian Swedish National Food Administration (SNFA), yang dipimpin oleh 

Dr. Leif Busk pada Oktober 2001, untuk membahas hasil awal mereka. Pertemuan 

memicu minat yang signifikan antara peneliti di SNFA yang melihat bahwa hal ini 

bisa menjadi isu risiko makanan yang sangat besar dan adanya kebutuhan untuk 

memverifikasi temuan eksplorasi Törnqvist ini. Setelah itu, Törnqvist dan 
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laboratorium terus berupaya meningkatkan metode analisis mereka dan segera 

dapat mengkonfirmasi hasil asli dari Törnqvist ini. Pada bulan Februari 2002, para 

agen SNFA telah mengkonfirmasi hasil Törnqvist dengan eksperimen mereka 

sendiri dan ingin membawa ini ke perhatian publik (Bonneck 2008; Löfstedt, 

2003). 

Pada pertengahan April 2002, artikel Törnqvist ini telah diterima untuk 

dipublikasikan dalam Journal of Agricultural and Food Chemistry, dan 

berdasarkan ini diputuskan bahwa konferensi pers akan diadakan pada tanggal 24 

April 2002. Konferensi pers Swedia tersebut mendapat perhatian besar di seluruh 

Eropa. World Health Organization (WHO) mengumumkan pada 26 April 2002 

bahwa pihaknya akan menyelenggarakan konsultasi pakar darurat pada akrilamida 

karena konferensi pers Swedia tersebut. Dari berbagai reaksi dari pihak 

internasional tersebut, tindakan WHO yang diterima sejauh ini yang paling 

perhatian mengenai pengumuman dari Swedia tersebut (Bonneck 2008; Löfstedt, 

2003). 

2.6.2 Sifat Fisikokimia Akrilamida 

Akrilamida (C3H5NO) merupakan senyawa kimia berwarna putih, tidak 

berbau, berbentuk kristal padat yang sangat mudah larut dalam air dan mudah 

bereaksi melalui reaksi amida atau ikatan rangkapnya. Sinonim dari akrilamida 

antara lain, 2-Propenamida, asam akrilik amida; akrilik amida; 

etilenkarboksamida; asam propenoat amida; vinil amida. Monomernya cepat 

berpolimerisasi pada titik leburnya atau di bawah sinar ultraviolet (IARC, 1994). 

Senyawa ini mempunyai titik leleh 84,5°C dan titik didih 125° C (pada tekanan 

33,3 hPa) serta berat molekul 71,08. Akrilamida sangat larut dalam air (215,5 

g/100 mL), dalam aseton (63,1g/100 mL), dan dalam etanol (86,2g/100 mL) 

(Habermann, 1991). 

  

Gambar 2.2 Struktur Kimia Akrilamida 

(Sumber: Harahap, 2006) 

Pada umumnya, akrilamida yang terdapat di alam adalah buatan manusia, 

berasal dari residu monomer yang dilepaskan dari poliakrilamida untuk perawatan 
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air minum karena tidak seluruh akrilamida terkoagulasi dan tetap berada di air 

sebagai pencemar. Akrilamida terdistribusi dengan baik dalam air karena 

kelarutannya yang tinggi dalam air. Akrilamida dapat menetap hingga berhari-

hari, berminggu minggu, bahkan berbulan- bulan di daerah sungai atau pesisir 

pantai dengan aktivitas mikroba yang rendah. Kecil kemungkinannya 

terakumulasi pada ikan (Harahap, 2006). 

2.6.3 Kegunaan Akrilamida 

Akrilamida digunakan secara luas untuk mensintesis poliakrilamida. 

Poliakrilamida digunakan dalam banyak aplikasi sebagai pendingin tanah, 

pengolahan air limbah, dalam indusri kosmetik, kertas, bahan tambahan untuk 

tekstil, cat dan semen, dan dalam laboratorium sebagai dukungan kuat untuk 

pemisahan protein dengan elektroforesis. Monomer akrilamida juga digunakan 

secara langsung  sebagai komponen sistem fotopolimerisasi dalam adhesi dan 

agen cross-linking dalam polimer vinil. (IARC, 1994; Friedman, 2003). 

2.6.4 Toksisitas Akrilamida 

Akrilamida karsinogenik pada tikus laboratorium dalam standar bioassay 2 

tahun, menghasilkan peningkatan insiden dari jumlah tumor jinak dan ganas yang 

diidentifikasi dalam berbagai organ (misalnya tiroid, adrenal, tunika vaginalis). 

Studi independen telah mengonfirmasi fenomena ini dengan dosis 2 mg/kg berat 

badan per hari, diberikan dalam air minum (WHO, 2002). Gangguan kesehatan 

yang disebabkan akrilamida terjadi karena dampak genotoksik terutama pada 

jaringan sel saraf dan pembuluh darah. Akrilamida dicurigai lebih bersifat 

neurotoksik dibandingkan dengan glisidamida. Pada ginjal, hati dan sistem 

reproduksi juga terjadi akumulasi. Berdasarkan percobaan pada hewan, akrilamida 

diekskresikan dalam jumlah besar melalui urin dan empedu sebagai metabolitnya 

(Hermanto, 2010). 

Efek toksikologi dari akrilamida telah dipelajari pada hewan sebagai model. 

Paparan akrilamida menyebabkan kerusakan DNA dan pada dosis tinggi telah 

diamati efek neurologis dan reproduksi. Aksi karsinogenik pada tikus telah 

dijelaskan, tapi karsinogenisitas pada manusia belum terbukti dalam studi 

epidemiologi, meskipun tidak dapat dikecualikan. International Agency for 

Research on Cancer (IARC) telah mengklasifikasikan akrilamida sebagai 
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''mungkin karsinogenik bagi manusia'' (kelompok 2A). Efek neurologis telah 

diamati pada manusia yang terpapar akrilamida. Sifat, penggunaan dan efek toksik 

dari akrilamida ditinjau oleh IARC dan Uni Eropa (EU) (Lingnert et al., 2002). 

Akrilamida meningkatkan kemungkinan terjadinya tumor paru-paru pada 

tikus. Akrilamida dapat meningkatkan timbulnya tumor kelenjar payudara pada 

tikus betina. Pada tikus jantan dapat memicu degenerasi tubulus seminiferus dan 

aberasi kromosom spermatosit serta menurunkan kadar testoteron dan prolaktin. 

Namum, uji fertilitasbelum dilaporkan. Dengan pemberian secara oral, topikal, 

dan intraperitonial akrilamida dapat memicu kanker kulit. Selain itu akrilamida 

bersifat iritan. Efek lokal berupa iritasi pada kulit, dan membran mukosa. Iritasi 

lokal pada kulit ditunjukkan dengan melepuhnya kulit disertai dengan warna 

kebiruan pada tangan dan kaki, efek sistemik berhubungan dengan paralisis 

susunan saraf pusat, tepi, dan otonom sehingga dapat terjadi kelelahan, pusing, 

mengantuk, dan kesulitan dalam mengingat. Berdasarkan uji klinis, ditunjukkan 

bahwa paparan akut dosis tinggi akrilamida memicu tanda-tanda dan gejala 

gangguan saraf pusat, sedangkan paparan akrilamida dalam jangka waktu yang 

lama dengan dosis yang lebih kecil dapat memicu gangguan pada sistem saraf 

tepi. Setelah paparan terhadap akrilamida dihentikan, gangguan-gangguan tersebut 

dapat berkurang, tetapi dapat bertahan hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-

tahun (Harahap, 2006).  

World Health Organization (WHO) 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/liter (ppb) (WHO, 2002). 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. Sebaliknya hasil penelitian Badan Pengawas 

Makanan Swedia menyebutkan bahwa konsentrasi akrilamida yang sangat besar 

ditemukan pada makanan yang digoreng (keripik kentang 1200 µg/kg; kentang 

goreng, 450 µg/kg), dan makanan yang dipanggang (sereal dan roti, 100-200 

µg/kg) (Hermanto, 2010). Belum diketahui secara pasti dosis akrilamida yang 
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dapat bersifat karsinogenik. Sedangkan dosis akrilamida yang dapat menyebabkan 

efek toksik pada manusia  sebesar 61 mg/kgbb, atau sekitar 4,6 gram akrilamida 

untuk orang dengan berat badan ± 75 kg (BPOM, 2004). 

2.6.5 Mekanisme Pembentukan Akrilamida pada Makanan 

Akrilamida bukan merupakan zat yang ditambahkan ke makanan, tetapi 

terbentuk dalam makanan selama proses pengolahan makanan pada suhu tinggi. 

Penelitian menunjukkan bahwa pemanasan makanan bisa menjadi sumber penting 

dalam pembentukan akrilamida. Akrilamida terbentuk dalam berbagai macam 

makanan, terutama makanan kaya karbohidrat (gula pereduksi) yang dimasak di 

atas 120° C pada penggorengan, pembakaran dan pemanggangan. Namun, 

pembentukan akrilamida dalam kentang goreng terjadi pada suhu di bawah 120°C 

pada kadar air rendah dan kondisi pemanasan berkepanjangan (Krishnakumar, 

2014). 

Rute dasar pembentukan akrilamida dalam makanan ditunjukkan pada 

gambar 2.3 Pembentukan akrilamida memiliki beberapa rute berbeda dalam 

hubungannya dengan sistem reaksi Maillard dalam produk makanan, dimana rute 

asparagin merupakan satu rute utama pembentukan akrilamida (Krishnakumar, 

2014). 

 

Gambar 2.3 Rute Pembentukan Dasar dari Akrilamida dalam Makanan 

(Sumber: Krishnakumar, 2014) 

Ketika minyak dipanaskan pada suhu di atas titik asap, gliserol terdegradasi 

menjadi akrolein, menimbulkan asap berbau tajam, hitam, dan tidak 
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menyenangkan. Pembentukan akrolein diketahui meningkat dengan meningkatnya 

ketidakjenuhan dalam minyak dan menyebabkan penurunan titik asap. Titik asap 

akan lebih tinggi untuk minyak dengan kandungan asam lemak jenuh yang lebih 

tinggi dan kadar asam tak jenuh jamak yang lebih rendah. Titik asap untuk 

beberapa minyak dan lemak utama antara lain, kelapa 240°C, kacang 220°C, 

zaitun 210°C, lemak babi dan kopra 180°C, bunga matahari dan kedelai 170°C, 

jagung 160°C, margarin 150°C dan mentega 110°C.  Biasanya, asap mulai 

muncul di permukaan minyak yang dipanaskan sebelum suhu mereka mencapai 

175°C. Minyak pertama-tama dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak, 

kemudian akrolein diproduksi oleh eliminasi air dari gliserol dengan mekanisme 

asam heterolitik dikatalis ion karbonium dan diikuti oleh oksidasi (Lingnert et al., 

2002). 

Selain mekanisme di atas untuk pembentukan akrolein dari asilgliserol, 

akrolein juga dapat diproduksi sebagai hasil dari oksidasi asam lemak tak jenuh 

jamak dan produk degradasi mereka. Beberapa produk aldehida (termasuk 

malondialdehid, C3-C10 aldehida rantai lurus, dan a,b- aldehida tak jenuh, seperti 

4-hidroksinonenal dan akrolein) dikenal untuk membentuk produk oksidasi 

sekunder lipid. Akrolein juga ditemukan untuk membentuk in vivo oleh oksidasi 

katalis-logam dari asam lemak tak jenuh jamak, termasuk asam arakidonat 

(Lingnert et al., 2002). 

Beberapa sumber untuk pembentukan akrolein diketahui. Akrolein dapat 

timbul dari degradasi asam amino dan protein, degradasi karbohidrat, dan reaksi 

Maillard antara asam amino atau protein dan karbohidrat. Ada banyak rute yang 

mungkin untuk pembentukan aldehida tiga karbon ini, seperti mengambil titik 

awal dari banyak gula yang berbeda atau asam amino mungkin dapat diajukan. 

Pembentukan dari metionin oleh degradasi Strecker dalam kerangka reaksi 

Maillard adalah salah satu contoh. Alanin, dengan kerangka tiga karbonnya, juga 

telah diusulkan sebagai sumber memungkinkan. Namun, reaksi fisi dari rantai 

karbon yang lebih panjang sudah umum dan diketahui dengan baik, sehingga saat 

ini tidak ada dasar untuk menentukan prioritas untuk setiap rute reaksi spesifik 

(Lingnert  et al., 2002). 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

26 

 

 

 

Jalur utama yang menyebabkan pembentukan akrilamida dalam makanan 

dalah bagian dari reaksi Maillard dengan asam amino bebas (asparagin) dan 

reduksi gula (terutama glukosa dan fruktosa). Reaksi Maillard adalah reaksi 

pencoklatan non-enzimatik yang terjadi dalam makanan selama proses 

memanggang atau menggoreng. Hal ini terjadi pada kombinasi yang tepat dari 

karbohidrat, lipid dan protein untuk warna, rasa dan aroma yang diinginkan. 

Pembentukan akrilamida pada makanan terjadi melalui reaksi Maillard yang 

melibatkan asparagin sebagai prekursor utama. Reaksi Maillard sudah diakui lebih 

dari 60 tahun sebagai rute utama pada makanan yang dimasak hingga menjadi 

kecoklatan (Borda et al., 2011). Asparagin adalah asam amino bebas yang ada 

dalam kentang dengan tingkat yang tinggi (93,6 mg per 100 g), dan dibutuhkan 

karbohidrat untuk membentuk akrilamida. Potensi pembentukan akrilamida sangat 

terkait dengan glukosa dan fruktosa. Asparagin telah terbukti sebagai kunci utama 

dalam pembentukan akrilamida. Ketika asparagin dipanaskan secara tunggal 

jumlah akrilamida yang terbentuk akan sangat terbatas, sehingga dibutuhkan 

senyawa karbonil untuk dapat meningkatkan pembentukan akrilamida. Senyawa 

karbonil dapat berasal dari berbagai sumber (Jin et al., 2013).  

 

Gambar 2.4  Mekanisme Pembentukan Akrilamida  

(Sumber : Jin et al., 2013) 
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Salah satu jalur utama pembentukan akrilamdia adalah ketika asparagin 

dan senyawa α-hidroksikarbonil seperti gula pereduksi dipanaskan bersamaan, 

kemudian akan terbentuk basa Schiff yang merupakan kunci penengah 

pembentukan akrilamida. Basa Schiff akan menyusun kembali senyawa Amadori 

yang dapat menghasilkan perubahan warna dan rasa. Namun, senyawa Amadori 

bukanlah prekursor yang efisien untuk pembentukan akrilamida. Sebagai 

alternatifnya basa Schiff akan mengalami dekarboksilasi untuk membentuk 

oxazolidin 5-one intermediet yang kemudian membentuk azomethine ylide 

(dekarboksilasi basa Schiff) yang akan menghasilkan senyawa Amadori 

dekarboksilasi yang merupakan prekursor pembentukan akrilamida. Adanya grup 

hidroksil dapat membantu dalam proses penyusunan kembali azomethine ylide 

menjadi senyawa Amadori dekarboksilasi  untuk membentuk akrilamida. Untuk 

jalur yang lain, ketika basa Schiff dirubah menjadi azomethine ylide akan 

mengalami perubahan secara deaminasi membentuk 3-aminopropionamida dan 

kemudian terbentuklah akrilamida (Jin et al.,2013). Pada beberapa tahun terakhir, 

telah berkembang jalur untuk pembentukan akrilamida, dan para peneliti 

menemukan bahwa karbonil lain juga dapat bereaksi dengan asparagin untuk 

membentuk akrilamida. Aspnaragin dan senyawa karbonil membentuk basa Schiff 

dan selanjutnya basa Schiff akan mengalami dekarboksilasi untuk membentuk 

akrilamida melalui atau tanpa melalui 3-aminopropionamida (3-APA). Fragmen 

gula seperti glyoxal, hydroxyethanal, dan gliseraldehida merupakan senyawa 

lemak dapat juga terjadi melalui jalur ini (Jin et al., 2013).  

2.6.6 Metode Analisis Akrilamida dalam Makanan 

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis akrilamida dalam berbagai sediaan makanan, diantaranya dengan 

menggunakan kromatografi gas-spektrometri massa dan kromatografi cair 

spektrometri massa. Metode analisis akrilamida yang telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti antara lain sebagai berikut : 

(1) Kromatografi gas-spektrometri massa (GC-MS) (Biedermann, 2006). 

(2) Penetapan kadar akrilamida menggunakan accelerated solvent extraction 

(ASE) yang dilanjutkan dengan kromatografi ion dengan detektor UV atau 

MS (Silvano C, 2006). 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

28 

 

 

 

(3) Penetapan kandungan akrilamida dalam sediaan roti kering yang beredar di 

wilayah Jakarta Timur telah dilakukan dengan menggunakan Kromatografi 

Cair Kinerja Tinggi (KCKT) (Hermanto, 2010). 

(4) Pengukuran kadar akrilamida dalam keripik kentang dengan menggunakan 

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) (Harahap dkk., 2005). 

(5) Deteksi kolorimetri akrilamida dalam keripik kentang berdasarkan nukleofil 

yang diinisiasi penambahan thiol-ene Michael (Hu et al., 2016) 

(6) Analisis akrilamida dalam bahan makanan yang berbeda menggunakan  

kromatografi cair-spektrometri massa tandem (HPLC-MS-MS) dan 

kromatografi gas-spektrometri massa tandem (GC-MS-MS) (Hoenicke et 

al., 2004). 

Sampai saat ini, pengembangan metode untuk analisis akrilamida dalam 

makanan masih terus dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan 

biaya yang lebih terjangkau, yang dibutuhkan untuk analisis akrilamida dalam 

makanan. Berikut adalah beberapa hasil penentuan kadar akrilamida dalam 

berbagai makanan yang dilakukan oleh beberapa peneliti, yang ditunjukkan dalam 

tabel II.5. 

Tabel II.5 Kadar Akrilamida dalam Berbagai Produk Kelompok Makanan 

Makanan/Kelompok Makanan 

Kadar Akrilamida (µg/kg) 

Mean Median 
Minimum-

Maksimum 

Jumlah 

Sampel 

Keripik kentang/ubi jalar 1312 1343 170 – 2287 38 

Keripik kentang 537 330 <50 – 3500  39 

Produk berbasis adonan 36 36 <30 – 42  2 

Produk roti 112 <50 <50 – 450 19 

Biskuit, kerupuk, roti panggang 423 142 <30 – 3200 58 

Sereal untuk sarapan pagi 298 150 <30 – 1346  29 

Keripik jagung 218 167 34 – 416  7 

Roti 50 30 <30 – 162   41 

Ikan dan produk makanan laut 35 35 30 – 39  4 

Minuman instan berbahan gandum 50 50 <50 – 70  3 

Bubuk  cokelat 75 75 <50 – 100 2 

Bubuk kopi 200 200 170 – 230 3 

Bir <30 <30 <30 1 

Sumber : FAO dan WHO, 2002 
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2.7 Metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

2.7.1 Sejarah Kromatografi 

Kromatografi adalah suatu istilah umum yang digunakan untuk bermacam-

macam teknik pemisahan yang didasarkan atas partisi sampel diantara suatu fasa 

gerak yang bisa berupa gas ataupun cair dan fasa diam yang juga bisa berupa 

cairan ataupun suatu padatan. Penemu kromatografi adalah Tswett yang pada 

tahun 1903, mencoba memisahkan pigmen-pigmen dari daun dengan 

menggunakan suatu kolom yang berisi kapur (CaSO
4
). Istilah kromatografi 

diciptakan oleh Tswett untuk melukiskan daerah-daerah yang berwarna yang 

bergerak ke bawah kolom. Pada waktu yang hampir bersamaan, D.T. Day juga 

menggunakan kromatografi untuk memisahkan fraksi-fraksi petroleum, namun 

Tswett yang pertama diakui sebagai penemu dan yang menjelaskan tentang proses 

kromatografi (Putra, 2004).  

Penyelidikan tentang kromatografi kendor untuk beberapa tahun sampai 

digunakan suatu teknik dalam bentuk kromatografi padatan cair. Kemudian pada 

akhir tahun 1930-an dan permulaan tahun 1940-an, kromatografi mulai 

berkembang. Dasar kromatografi lapis tipis (KLT) diletakkan pada tahun 1938 

oleh Izmailov dan Schreiber, dan kemudian diperhalus oleh Stahl pada tahun 

1958. Pada tahun 1952 Martin dan James mempublikasikan makalah pertama 

mengenai kromatografi gas. Diantara tahun 1952 dan akhir tahun 1960-an 

kromatografi gas dikembangkan menjadi suatu teknik analisis yang canggih 

(Putra,2004). 

Sebelum era peralatan yang modern, kromatografi cair dianggap memiliki 

kekuatan pemisahan yang sangat ampuh bahkan untuk komponen-komponen yang 

berikatan sangat erat, pemisahan penukar ion yang sukses dari logam tanah yang 

langka dan asam-asam amino. Namun, dibutuhkan kromatografi cair yang lebih 

efisien dan sensitif. Kromatografi cair harus ditingkatkan kecepatannya, 

diotomatisasi dan harus disesuaikan dengan sampel-sampel yang lebih kecil. 

Waktu elusi yang berjam-jam, penetapan yang tidak otomatis dan mengumpulkan 

fraksi satu demi satu harus diubah. Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 

yang modern muncul akibat pertemuan dari kebutuhan dan keinginan manusia 
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untuk meminimisasi pekerjaan, kemampuan teknologi dan teori untuk memandu 

pengembangan menuju jalan yang rasional (Day dan Underwood, 2002). 

KCKT dikembangkan pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. 

Pada akhir tahun 1960-an, para analis menjadi terbiasa dengan pemisahan 

campuran yang rumit dalam beberapa menit atau bahkan detik dengan hasil yang 

sangat baik, dengan integrasi elektronik untuk mendapatkan luasan di bawah pita 

elusi maupun keluaran komputer dari analisis yang sempurna. Kuantitas 

nanogram bahkan kadang-kadang pikogram dapat dideteksi dalam beberapa kasus 

dengan mudah (Day dan Underwood, 2002).  

KCKT adalah teknik yang cepat, dengan presisi dan spesifisitas tinggi, 

memisahkan campuran menjadi bahan individual. Aplikasi KCKT dalam 

teknologi makanan meliputi pengujian analitik dan kuantitatif pada komposisi 

produk, dengan kata lain sebuah jaminan kualitas produk. Makanan dan minuman 

dapat diuji kandungan kontaminan atau zat tambahan yang terkandung di 

dalamnya, sehingga dapat sesuai dengan regulasi pemerintah (Nollet, 2000). 

2.7.2 Kegunaan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

Kegunaan umum KCKT adalah untuk pemisahan sejumlah senyawa 

organik, anorganik, maupun senyawa biologis; analisis ketidakmurnian 

(impuritis); analisis senyawa-senyawa tidak mudah menguap (non-volatil); 

penentuan molekul-molekul netral, ionik, maupun zwitter ion; isolasi dan 

pemurnian senyawa; pemisahan senyawa-senyawa dalam jumlah seklumit (trace 

element), dalam jumlah banyak, dan dalam skala proses industri. KCKT 

merupakan metode yang tidak destruktif dan dapat digunakan untuk analisis 

kualitatif maupun kuantitatif (Gandjar dan Rohman, 2011). 

2.7.3 Prinsip Kerja Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

Kromatografi merupakan teknik yang mana solut atau zat-zat terlarut 

terpisah oleh perbedaan kecepatan elusi, dikarenakan solut-solut ini melewati 

suatu kolom kromatografi. Pemisahan solut-solut ini diatur oleh distribusi dalam 

fase gerak dan fase diam. Penggunaan kromatografi cair membutuhkan 

penggabungan secara tepat dari berbagai macam kondisi operasional seperti jenis 

kolom, fase gerak, panjang dan diameter kolom, kecepatan alir fase gerak, suhu 

kolom, dan ukuran sampel (Rohman, 2007). 
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2.7.4 Parameter dalam Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

Pada kromatografi cair akan terjadi proses pemisahan senyawa yang 

terkandung dalam sampel yang disuntikkan ke dalam kolom berdasarkan kekuatan 

ikatan antara senyawa yang terkandung dalam sampel dengan fase diam. 

Pemisahan dalam kromatografi cair disebabkan oleh distribusi kesetimbangan dari 

senyawa-senyawa yang berbeda antara partikel fase diam dan larutan fase gerak 

(Snyder dan Kirkland, 1979). 

Komponen yang telah terpisah akan dibawa oleh fase gerak menuju detektor 

dan sinyal yang terekam oleh detektor disebut sebagai puncak, sedangkan 

keseluruhan puncak yang direkam oleh detektor selama analisis dinamakan 

kromatogram. Puncak yang diperoleh selama analisis memiliki dua informasi 

penting yakni informasi kualitatif dan kuantitatif (Meyer, 2004). Terdapat 

beberapa parameter yang penting untuk diketahui selama analisis menggunakan 

KCKT, parameter tersebut akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut. 

(1) Waktu Tambat 

Periode waktu antara penyuntikan sampel dan puncak maksimum yang 

terekam oleh detektor disebut sebagai waktu tambat/retention time (tR). Waktu 

tambat dari suatu komponen yang tidak ditahan/ditambat oleh fase gerak disebut 

sebagai waktu hampa/void time (t0). Waktu tambat merupakan fungsi dari laju alir 

fase gerak dan panjang kolom. Jika fase gerak mengalir lebih lambat atau pun 

kolom semakin panjang, waktu hampa dan waktu tambat akan semakin besar, dan 

sebaliknya bila fase gerak mengalir lebih cepat atau pun kolom semakin pendek, 

maka waktu hampa dan waktu tambat akan semakin kecil (Meyer, 2004). 

(2) Faktor Kapasitas (k’) atau Faktor Tambat (k) 

Waktu tambat dipengaruhi oleh laju alir, ukuran kolom dan parameter yang 

lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu ukuran derajat tambatan dari analit yang 

lebih independen yakni faktor kapasitas (k’). Faktor kapasitas dihitung dengan 

membagi waktu tambat bersih (t’R) dengan waktu hampa (t0). Faktor kapasitas ini 

juga disebut sebagai faktor tambat (k) dalam beberapa literatur yang lain. 

Idealnya, analit yang sama jika diukur pada dua instrumen berbeda dengan ukuran 

kolom yang berbeda namun memiliki fase diam dan fase gerak yang sama, maka 

faktor tambat dari analit pada kedua sistem KCKT tersebut secara teoritis adalah 
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sama (Kazakevich dan LoBrutto, 2007). Faktor tambat yang disukai berada di 

antara nilai 1 hingga 10. Jika nilai k terlalu kecil menunjukkan bahwa analit 

terlalu cepat melewati kolom sehingga tidak terjadi interaksi dengan fase diam 

dan oleh karena itu, tidak akan muncul dalam kromatogram. Sebaliknya, nilai k 

yang terlalu besar mengindikasikan waktu analisis akan panjang (Meyer, 2004). 

(3) Selektifitas 

Proses pemisahan antara dua komponen dalam KCKT hanya 

memungkinkan bila kedua komponen memiliki kecepatan yang berbeda dalam 

melewati kolom (Ornaf dan Dong, 2005). Kemampuan sistem kromatografi dalam 

memisahkan/membedakan analit yang berbeda dikenal sebagai selektifitas. 

Selektifitas umumnya tergantung pada sifat analit itu sendiri serta interaksinya 

dengan permukaan fase diam. Jenis fase gerak seperti metanol dan asetonitril juga 

diketahui dapat mempengaruhi selektifitas. Selektifitas ditentukan sebagai rasio 

perbandingan dua faktor kapasitas dari analit yang berbeda. Nilai selektifitas yang 

didapatkan dalam sistem KCKT harus lebih besar dari 1. Selektifitas disebut juga 

sebagai faktor pemisahan atau tambatan relatif (Meyer, 2004). 

(4) Efisiensi Kolom 

Ukuran kuantitatif dari efisiensi kolom disebut sebagai nilai lempeng/plate 

number (N) (Ornaf dan Dong, 2005). Kolom yang efisien adalah kolom yang 

mampu menghasilkan pita sempit dan memisahkan analit dengan baik. Nilai 

lempeng akan semakin tinggi jika ukuran kolom semakin panjang, hal ini berarti 

proses pemisahan yang terjadi semakin baik. Hubungan proporsionalitas antara 

nilai lempeng dengan panjang kolom disebut sebagai nilai HETP/High Equivalent 

of a Theoretical Plate. Tujuan utama dari praktik KCKT adalah mendapatkan 

nilai HETP yang kecil untuk nilai N yang maksimum dan efisiensi kolom yang 

tertinggi (Snyder dan Kirkland, 1979). 

(5) Resolusi (Rs) 

Resolusi merupakan derajat pemisahan dari dua puncak analit yang 

bersebelahan (Ornaf dan Dong, 2005). Dua puncak yang tidak terpisah dengan 

sempurna namun sudah dapat terlihat, memiliki resolusi 1. Pada analisis 

kuantitatif, resolusi yang ditunjukkan harus lebih besar dari 1,5. Sementara itu, 
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bila kedua puncak yang berdekatan memiliki perbedaan ukuran yang signifikan, 

maka diperlukan nilai resolusi yang lebih besar (Meyer, 2004). 

(6) Faktor Tailing dan Faktor Asimetri 

Puncak kromatogram dalam kondisi ideal akan memperlihatkan bentuk 

Gaussian dengan derajat simetris yang sempurna (Ornaf dan Dong, 2005). Namun 

kenyataannya dalam praktik kromatografi, puncak yang simetris secara sempurna 

jarang dijumpai. Jika diperhatikan secara cermat, maka hampir setiap puncak 

dalam kromatografi memperlihatkan tailing dalam derajat tertentu (Dolan, 2003).  

Ada dua cara yang digunakan untuk pengukuran derajat asimetris puncak, 

yakni faktor tailing dan faktor asimetris. Faktor tailing/tailing factor (Tf) seperti 

yang diterangkan dalam Farmakope Amerika Serikat (USP, edisi-32) dihitung 

dengan menggunakan lebar puncak pada ketinggian 5% (W0,05).  

Bila puncak berbentuk tailing, maka kedua faktor ini akan bernilai lebih 

besar dari 1 dan sebaliknya bila puncak berbentuk fronting, maka faktor tailing 

dan asimetri akan bernilai lebih kecil dari 1 (Hinshaw, 2004). 

2.7.5 Komponen Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

Menurut Gandjar dan Rohman (2011), instrumentasi KCKT pada dasarnya 

terdiri atas beberapa komponen, yaitu wadah fase gerak, sistem penghantaran fase 

gerak, alat untuk memasukkan sampel, kolom, detektor, wadah penampung 

pembuangan fase gerak, tabung penghubung, dan  suatu komputer atau integrator 

atau perekam. 

(1) Wadah Fase Gerak 

Wadah fase gerak harus bersih dan inert, wadah pelarut kosong ataupun 

labu labolatorium dapat digunakan sebagai wadah fase gerak. Wadah ini biasanya 

dapat menampung fase gerak antara 1 sampai 2 liter pelarut. Fase gerak sebelum 

digunakan harus dilakukan degassing (penghilangan gas) yang ada pada fase 

gerak, sebab adanya gas akan berkumpul dengan komponen lain terutama di 

pompa dan detektor sehingga akan mengacaukan analisis (Rohman, 2007). 

(2) Pompa  

Fase gerak dalam KCKT adalah suatu cairan yang bergerak melalui kolom. 

Pompa berfungsi menarik fase gerak dari wadah dan memompanya menuju 

kolom. Ada dua tipe pompa yang digunakan, yaitu kinerja konstan (constant 
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pressure) dan pemindahan konstan (constant displacement). Pemindahan konstan 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu: pompa reciprocating dan pompa syringe. Pompa 

reciprocating menghasilkan suatu aliran yang berdenyut teratur (pulsating). Oleh 

karena itu, membutuhkan peredam pulsa atau peredam elektronik untuk 

menghasilkan garis dasar (baseline) detektor yang stabil, bila detektor sensitif 

terhadapan aliran. Keuntungan utamanya ialah ukuran reservoir tidak terbatas. 

Pompa syringe memberikan aliran yang tidak berdenyut, tetapi reservoirnya 

terbatas (Putra, 2004). 

(3) Injektor  

Ada tiga tipe dasar injektor yang dapat digunakan :  

a. Stop-Flow: Aliran dihentikan, injeksi dilakukan pada kinerja atmosfir, 

sistem tertutup, dan aliran dilanjutkan lagi. Teknik ini bisa digunakan 

karena difusi di dalam cairan kecil dan resolusi tidak dipengaruhi.  

b. Septum: Septum yang digunakan pada KCKT sama dengan yang digunakan 

pada Kromtografi Gas. Injektor ini dapat digunakan pada kinerja sampai 60 

-70 atmosfir. Tetapi septum ini tidak tahan dengan semua pelarut-pelarut 

kromatografi cair. Partikel kecil dari septum yang terkoyak (akibat jarum 

injektor) dapat menyebabkan penyumbatan.  

c. Loop Valve: Tipe injektor ini umumnya digunakan untuk menginjeksi 

volume lebih besar dari 10 μL dan dilakukan dengan cara otomatis (dengan 

menggunakan adaptor yang sesuai, volume yang lebih kecil dapat 

diinjeksikan secara manual). Pada posisi LOAD, sampel diisi ke dalam loop 

pada kinerja atmosfir, bila valve difungsikan, maka sampel akan masuk ke 

dalam kolom (Putra, 2004).  

(4) Kolom  

Kolom adalah jantung kromatografi. Berhasil atau gagalnya suatu analisis 

tergantung pada pemilihan kolom dan kondisi percobaan yang sesuai. Kolom 

dapat dibagi menjadi dua kelompok :  

a. Kolom analitik : Diameter dalam 2-6 mm. Panjang kolom tergantung pada 

jenis material pengisi kolom. Untuk kemasan pellicular, panjang yang 

digunakan adalah 50 -100 cm. Untuk kemasan poros mikropartikulat, 10 -30 

cm. Dewasa ini ada yang berukuran 5 cm.  
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b. Kolom preparatif: umumnya memiliki diameter 6 mm atau lebih besar dan 

panjang kolom 25 -100 cm.  

Kolom umumnya dibuat dari stainless steel dan biasanya dioperasikan pada 

temperatur kamar, tetapi bisa juga digunakan temperatur lebih tinggi, terutama 

untuk kromatografi penukar ion dan kromatografi eksklusi. Pengepakan kolom 

tergantung pada model KCKT yang digunakan (Putra, 2004). 

(5) Detektor 

Suatu detektor dibutuhkan untuk mendeteksi adanya komponen sampel di 

dalam kolom (analisis kualitatif) dan menghitung kadamya (analisis kuantitatif). 

Detektor yang baik memiliki sensitifitas yang tinggi, gangguan (noise) yang 

rendah, kisar respon linier yang luas, dan memberi respon untuk semua tipe 

senyawa. Suatu kepekaan yang rendah terhadap aliran dan fluktuasi temperatur 

sangat diinginkan, tetapi tidak selalu dapat diperoleh (Putra, 2004).  

Detektor KCKT yang umum digunakan adalah detektor UV 254 nm. 

Variabel panjang gelombang dapat digunakan untuk mendeteksi banyak senyawa 

dengan jangkauan yang lebih luas. Detektor indeks refraksi juga digunakan secara 

luas, terutama pada kromatografi eksklusi, tetapi umumnya kurang sensitif jika 

dibandingkan dengan detektor UV (Putra, 2004).  

(6) Elusi Gradien  

Elusi gradien didefinisikan sebagai penambahan kekuatan fasa gerak selama 

analisis kromatografi berlangsung. Efek dari elusi gradien adalah mempersingkat 

waktu retensi dari senyawa-senyawa yang tertahan kuat pada kolom. Elusi gradien 

menawarkan beberapa keuntungan :  

a. Total waktu analisis dapat direduksi  

b. Resolusi persatuan waktu setiap senyawa dalam campuran bertambah  

c. Ketajaman peak bertambah (menghilangkan tailing)  

d. Efek sensitivitas bertambah karena sedikit variasi pada peak  

Gradien dapat dihentikan sejenak atau dilanjutkan. Optimasi gradien dapat 

dipilih dengan cara trial and error. Dalam praktek, gradien dapat diformasi 

sebelum dan sesudah pompa (Putra, 2004). 
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(7) Pengolahan Data  

Hasil dari pemisahan kromatografi biasanya ditampilkan dalam bentuk 

kromatogram pada rekorder. Dari suatu tipe kromatogram waktu retensi dan 

volume retensi dapat diketahui atau dihitung. Hal ini bisa digunakan untuk 

mengidentifikasi secara kualitatif suatu komponen, bila kondisi kerja dapat 

dikontrol. Lebar puncak dan tinggi puncak sebanding atau proporsional dengan 

konsentrasi dan dapat digunakan untuk memperoleh hasil secara kuantitatif (Putra, 

2004).  

(8) Fase gerak  

Fase gerak atau eluen biasanya terdiri atas campuran pelarut yang dapat 

bercampur yang secara keseluruhan berperan dalam daya elusi dan resolusi. Daya 

elusi dan resolusi ini dipengaruhi oleh polaritas keseluruhan pelarut, polaritas fase 

diam, dan sifat komponen-komponen sampel. Untuk fase normal (fase diam lebih 

polar daripada fase gerak), kemampuan elusi meningkat dengan meningkatnya 

polaritas pelarut. Sementara untuk fase terbalik (fase diam kurang polar daripada 

fase gerak), kemampuan elusi menurun dengan meningkatnya polaritas pelarut 

(Gandjar dan Rohman, 2011). 

Elusi dapat dilakukan dengan cara isokratik (komposisi fase gerak tetap 

selama elusi) atau dengan cara bergradien (komposisi fase gerak berubah-ubah 25 

selama elusi). Elusi bergradien digunakan untuk meningkatkan resolusi campuran 

yang kompleks terutama jika sampel mempunyai kisaran polaritas yang luas 

(Gandjar dan Rohman, 2011). 

Menghilangkan gas (gelembung udara) dari solven, terutama untuk KCKT 

yang menggunakan pompa bolak balik (reciprocating pump) sangat diperlukan 

terutama bila detektor tidak tahan kinerja sampai 100 psi. Udara yang terlarut 

yang tidak dikeluarkan akan menyebabkan gangguan yang besar di dalam detektor 

sehingga data yang diperoleh tidak dapat digunakan. Menghilangkan gas 

(degassing) juga sangat baik bila menggunakan kolom yang sangat sensitif 

terhadap udara (contoh : kolom berikatan dengan NH2) (Putra, 2004).  


