
 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

5 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kentang 

Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan umbi-umbian sumber 

karbohidrat yang banyak digunakan sebagai makanan pokok bagi masyarakat 

dunia setelah gandum, jagung, dan beras. Sebagai umbi-umbian, kentang cukup 

menonjol dalam kandungan zat gizi terutama mineral, fosfor, zat besi, kalium, 

vitamin B1, dan vitamin C (Imran, 2011). Kentang juga mengandung sodium, 

serat diet, protein, kalsium, dan vitamin B6 yang cukup tinggi. Umbi kentang 

mengandung sedikit lemak dan kolesterol (Kolasa, 1993).  

Kentang dalam bentuk segar mudah rusak akibat faktor mekanis, fisiologis, 

dan mikrobiologis. Faktor tersebut berkaitan dengan kadar air yang tinggi dan 

tidak tahan lama saat disimpan karena akan tumbuh tunas pada kondisi 

penyimpanan pada daerah tropis dan subtropis yang tidak terkontrol (Martunis, 

2012). Pengubahan bentuk kentang menjadi tepung bertujuan untuk memperluas 

dan mempermudah pemanfaatan kentang. Tepung kentang akan memiliki daya 

simpan yang lebih lama sehingga dapat memudahkan dalam proses pengolahan 

(Avula and Singh, 2008). Kentang dapat dikonsumsi dengan berbagai macam 

pengolahan seperti digoreng, dipanggang, direbus, dibakar, dan berbagai macam 

cara pengolahan lainnya (Gonzales et al., 2013).  

Tabel II.1 Spesifikasi Persyaratan Mutu Kentang Segar 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Mutu I Mutu II 

1. Keseragaman warna dan 

bentuk 

- Seragam Seragam 

2. Keseragaman ukuran - Seragam Seragam 

3. Kerataan permukaan 

kentang 

- Rata Tidak 

dipersyaratkan 

4. Kadar kotoran (b/b) % Maksimal 

2,5% 

Maksimal 

2,5% 

5. Kentang cacat (b/b) % Maksimal 5% Maksimal 10% 

6. Ketuaan kentang - Tua Cukup tua 

(SNI 01-3175-1992) 
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2.1.1 Tepung Kentang 

Tepung merupakan salah satu bahan yang dipergunakan dalam produk roti 

dan kue. Tepung kentang memiliki karakteristik unik yang cocok untuk aplikasi 

makanan karena memiliki ukuran granul yang lebih besar (Singh et al., 2003). 

Proses pembuatan tepung kentang pada prinsipnya sama dengan pembuatan 

tepung umbi-umbian lainnya. Kandungan pati yang tinggi pada tepung kentang 

cocok digunakan pada beberapa produk-produk makanan tertentu. Penggunaan 

tepung kentang pada pembuatan produk makanan misalnya sebagai pengental, 

penambah warna, dan untuk memberikan rasa pada makanan tertentu (Raj et al., 

2008). Keanekaragaman pada tepung kentang dipengaruhi oleh metode 

pembuatannya, suhu tinggi yang digunakan, tipe-tipe modifikasi, dan adanya 

komponen seperti serat, protein, dan lain-lain (Avula and Singh, 2008). 

Tabel II.2 Komposisi Kandungan Tepung Kentang per 100 g  

Komponen Jumlah 

Protein 

Lemak 

Karbohidrat 

Serat 

Fosfor 

9,1 g 

0,3 g 

75,3 g 

10,6 g 

0,5 g 

(Avula and Singh, 2008) 

Berdasarkan data balai besar penelitian dan pengembangan pascapanen 

pertanian (BB-pascapanen) pada tahun 2009, terdapat 3 macam varietas kentang 

yang dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan tepung kentang. Varietas 

tersebut adalah varietas atlantik, granola, dan super john. Setiap varietas memiliki 

sifat karakteristik fisiko kimia yang berbeda, hal tersebut dapat berpengaruh pada 

proses pembuatan tepung kentang dan mutu tepung kentang yang dihasilkan. 

Penyimpanan umbi kentang merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan, 

penyimpanan pada suhu 20°C dan suhu kamar dapat menekan akumulasi gula 

reduksi lebih baik yaitu 77,23% pada kentang atlantik dan 70,42% pada kentang 

granola. Tingginya gula reduksi akan mempengaruhi warna pada proses 

pembuatan tepung. Tepung kentang yang dihasilkan menggunakan varietas 

atlantik dan granola menunjukkan hasil yang baik, tetapi kadar pati varietas 
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granola sedikit lebih rendah, sehingga varietas atlantik lebih sesuai digunakan 

sebagai bahan baku tepung dibandingkan granola karena rendemen, warna dan 

sifat fisikokimianya yang lebih baik. 

Tabel II.3 Karakteristik Fisiko Kimia Varietas Kentang 

Karakteristik Varietas 

Atlantik Granola  Super John 

Air (%)  84,08 86,59 87,74 

Protein (%)  2,99 2,38 2,33 

Lemak (%)  0,31 0,28 0,23 

Karbohidrat (%)  11,76 10,03 8,98 

Pati (%)  10,40 8,09 7,06 

Gula reduksi (%)  0,60 0,78 0,99 

Abu (%)  0,86 0,72 0,72 

(BB-Pascapanen, 2009) 

2.1.2  Proses Pembuatan Tepung Kentang 

 Proses pembuatan tepung kentang dari bahan kentang segar adalah sebagai 

berikut : 

(1) Pengupasan 

Mengupas kentang bertujuan untuk memisahkan kentang dari lumpur dan 

kotoran, untuk menghilangkan lapisan luar (kulit) dan cacat pada kentang 

(2) Pengirisan 

Kentang diiris tipis bertujuan untuk mempercepat proses pengeringan 

(Fajiarningsih, 2013).  

(3) Perendaman 

Dilakukan perendaman dalam larutan bisulfit selama 30 menit 

(Fajiarningsih, 2013).  Larutan bisulfit mengandung ion sulfit yang dapat 

menghambat pencoklatan. Selain itu, sulfit juga berfungsi sebagai agen 

antimikroba yang berfungsi sebagai antioksidan untuk menghambat oksidasi 

vitamin C untuk mencegah pengubahan warna cokelat secara non-enzimatik 

(Murtiningsih dan Suyanti, 2007) 

(4) Pengeringan  

Pengeringan adalah suatu upaya untuk mengawetkan bahan makanan dengan 

cara menurunkan kadar air (aktivitas air) dengan memakai bantuan energi 

panas tertentu agar mikroba tidak dapat tumbuh didalamnya sehingga dapat 
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memperpanjang masa simpan bahan makanan (Fajiarningsih, 2013). 

Pengeringan dilakukan hingga mendapat nilai moisture content pada rentang 

10-13% (Sandoval et al., 2012). 

(5) Penghalusan 

Kentang yang telah dikeringkan kemudian dihaluskan. Penghalusan 

bertujuan untuk menghomogenkan ukuran dari tepung kentang. 

(6) Pengayakan 

Kentang yang telah halus diayak dengan ayakan mesh 80 dengan tujuan 

memperoleh tepung dengan ukuran partikel yang seragam (Fajiarningsih, 

2013). 

Tepung kentang dibuat dengan cara pengeringan. Pengeringan adalah suatu 

metode untuk mengeluarkan air yang terdapat pada bahan pangan dengan 

menggunakan energi panas (Simamora dkk, 2014). Tujuan dari pengeringan 

adalah untuk mengurangi kadar air pada bahan sampai pada batas tertentu dimana 

perkembangan mikroorganisme seperti bakteri, khamir, atau kapang yang dapat 

menyebabkan pembusukan dapat dihentikan sehingga dapat disimpan lebih lama 

(Martunis, 2012). Proses pengeringan juga memliki beberapa kekurangan 

diantaranya adalah sifat asal bahan yang dikeringkan dapat berubah yaitu bentuk, 

sifat fisik dan kimianya, dan penurunan mutu (Martunis, 2012). Pengeringan 

adalah salah satu aspek penting dalam pengolahan makanan dan merupakan 

teknik umum dalam pengawetan makanan untuk menghasilkan bentuk baru 

produk (Mechlouch et al., 2012 ; Sachin et al., 2010). Proses pengeringan dapat 

dilakukan dengan cara alami menggunakan tenaga surya (penjemuran) maupun 

dengan cara buatan (artificial drying) dengan memakai alat pengering seperti 

oven. Apabila menggunakan tenaga surya, pengeringan umbi kentang dilakukan 

selama 2-3 hari tergantung dengan cuaca dan jika menggunakan alat pengering 

dilakukan dengan suhu 60
0
C selama 48 jam (Fajiarningsih, 2013). Metode 

pengeringan yang sering dipakai pada industri makanan secara konvensional 

adalah pengeringan metode oven menggunakan udara panas. Oven adalah salah 

satu alat pengeringan bahan pangan yang menggunakan panas dalam ruangan 

tertutup. Pengeringan irisan umbi kentang terbaik dilakukan pada suhu antara 50-

60
0
C dengan lama pengeringan berkisar antara 6,5-9 jam untuk mencapai kadar 
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air yang diinginkan (BB-pascapanen, 2009). Tepung kentang mengandung nutrisi 

penting seperti protein, serat, dan karbohidrat. Kandungan protein dalam tepung 

kentang lebih tinggi dibanding tepung ubi kayu dan ubi jalar dan hampir sama 

dengan kandungan protein dalam nasi. Kandungan serat yang dimiliki oleh tepung 

kentang lebih tinggi dibanding tepung terigu, tepung jagung, dan nasi (Avula and 

Singh, 2008). 

Pengamatan di bawah mikroskop menunjukkan butiran granul memiliki 

bentuk bimodal, permukaan granul halus dengan luas diameter berkisar 5-70 µm. 

Butiran tepung yang besar memiliki bentuk yang memanjang dan ukuran butiran 

yang kecil bentuknya seperti lingkaran (Stasiak et al., 2011). Butiran granul bisa 

pula memiliki bentuk tidak teratur, bulat telur, atau seperti bentuk buah pir. 

Beberapa butiran granul memiliki 2 sampai 4 komponen. Granul berbentuk bulat 

telur dan seperti buah pir memiliki hilus yang sedikit berbeda (Ph. Eur, 2002). 

Metode pemanasan pada pembuatan tepung kentang dapat pula mempengaruhi 

bentuk butiran dan ukuran butiran, tetapi perbedaan ukuran butiran tidak terlalu 

signifikan (Avula and Singh, 2008).  

 

 

 

 

 
 
 

 

Gambar 2.1 Pengamatan Mikroskopis Tepung Kentang (Stasiak et al., 2011) 

2.2 Keamanan Makanan 

Pada dasarnya makanan yang ada di alam ini aman untuk dikonsumsi. Akan 

tetapi, pada saat dilakukan proses pengolahan oleh manusia, kemungkinan 

tercemar dapat terjadi. Perlunya perhatian tentang keamanan makanan diperlukan 

karena makanan merupakan media yang baik bagi bakteri penyebab keracunan 

makanan. Pengolahan yang tidak baik dapat menyebabkan terjadinya kerusakan 

nilai gizi dan kontaminasi mikroba, sehingga diperlukan kondisi yang aman dalam 
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melakukan pengolahan makanan (Hidayat dan Saati, 2006). Makanan yang 

bermutu dan bergizi tinggi sangat penting bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan 

peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat 

(Saparinto dkk., 2006).  

2.3 Kontaminan Makanan 

Kontaminasi makanan adalah terdapatnya bahan atau organisme berbahaya 

dalam makanan secara tidak sengaja. Bahan atau organisme berbahaya tersebut 

disebut kontaminan. Keberadaan kontaminan dalam makanan kadang hanya 

mengakibatkan penurunan nilai estetis dari makanan, tetapi kontaminan dapat 

pula menimbulkan efek merugikan antara lain sakit dan perlukaan yang akut, sakit 

kronis, bahkan kematian (Purnawijayanti, 2001). 

Pada umumnya kontaminan makanan ini mempunyai konsekuensi pada 

mutu dan keamanan makanan karena bisa mempunyai implikasi risiko kesehatan 

publik. Terdapat tiga jenis kontaminan makanan yaitu ; kontaminan biologis, 

kontaminan fisika, dan kontaminan kimia (Hariyadi, 2010). Jenis-jenis 

kontaminan yang bisa menyebabkan permasalahan keamanan makanan antara 

lain: 

Tabel II.4 Jenis-jenis Kontaminan pada Makanan 

Kontaminan Makanan Kontaminan Kimia Kontaminan Fisik 

Virus 

Bakteri 

Protozoa 

Parasit 

Prion 

Mikotoksin 

Toksin Jamur 

Pestisida, Herbisida, 

Insektisida 

Logam Berat 

Gelas 

Kayu 

Batu 

Logam 

Serangga 

(Hariyadi, 2010) 

2.3.1  Kontaminan dalam Proses Pengolahan Makanan 

 Kontaminan makanan bisa berasal dari berbagai macam sumber. Perhatian 

terbesar bagi konsumen adalah kontaminan yang berasal dari mikrobiologi dan 

bahan kimia. Beberapa senyawa kimia mungkin terdapat pada bahan mentah atau 

terbentuk pada saat pemrosesan makanan. Pertumbuhan industri, kemajuan 

penggunaan agrokimia, atau aktivitas di daerah perkotaan juga dapat berkontribusi 

untuk menghadirkan kontaminan makanan (Nerín et al., 2015).  
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 Proses pemanasan sejauh ini merupakan metode dalam pemrosesan 

makanan dalam industri atau rumah, sekitar 80-90% dari konsumsi makanan 

diproses dengan cara tersebut (Nerín et al., 2015). Senyawa toksik seperti 

akrilamida, nitrosamin, kloropropanol, furan dan PAHs dapat terbentuk dalam 

makanan selama pemrosesan dengan pemanasan, seperti membakar, memanggang 

dan menggoreng (Matovska, 2013). Kontaminan pada makanan yang dibentuk 

dengan induksi panas ketika mengalami kontak dengan minyak dalam temperatur 

tinggi, yaitu ester asam lemak kloropropanol, seperti 3 monochloro-1,2-diol (3-

MCPD) (Nerín et al., 2015). 

(1) PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) 

PAHs merupakan hasil pembakaran dari bahan organik yang terdapat di 

lingkungan. Beberapa juga merupakan konstituen utama karsinogenik yang 

diisolasi dari getah tembakau dalam rokok dan produk pada polusi udara. PAHs 

juga ditemukan dalam berbagai produk makanan. Level tertinggi PAHs ditemukan 

dalam makanan yang dipanggang dan diuap seperti ikan yang dipanggang, remis 

dari air yang terpolusi, dan daun sayuran yang tumbuh di area yang terkena polusi 

udara (Szerletics and Patko, 2008). 

(2) Kloropropanol 

Kloropropanol  merupakan salah satu kontaminan makanan yang mungkin 

terbentuk dalam berbagai produk industri dan rumah tangga dan juga bahan 

makanan. Pembentukan kloropropanol dipengaruhi oleh proses pemanasan 

termasuk reaksi dari asam hidroklorida dengan gliserol, lipid, dan karbohidrat. 

Semua reaksi membutuhkan suhu di atas 100
0
C. Mekanisme kimia yang terjadi 

tidak mengharuskan keterlibatan trigliserida. Rute alternatif melibatkan allyl 

alkohol (prop-2-en-ol) yang menghasilkan asam hipochlorus (HOCl) yang 

mungkin dapat menjadi prekursor pembentukan kloropropanol. Kloropropanol 

banyak terdapat dalam makanan, terutama untuk makanan yang mengandung 

asam-HVP (acid-hydrolised vegetable protein) seperti kecap (Studer et al., 2004). 

(3) Akrilamida 

Pembentukan akrilamida ditentukan oleh beberapa kondisi, diantaranya yang 

paling utama adalah perpindahan panas yang merupakan pengaruh dari suhu dan 

konduktivitas panas dari media pemanas (udara, lemak dan air), waktu 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

12 
 

pemanasan, aktivitas air dan pH, dan konsentrasi amino dan reaktan karbonil. 

(Nerín et al., 2015). Pembentukan akrilamida memiliki korelasi dengan proses 

pencoklatan, hal yang perlu diperhatikan adalah reaksi Maillard, dan secara 

khusus asam amino asparagin (Studer et al., 2004). 

(4) Furan 

Furan (C4H4O) adalah bahan kimia yang mudah menguap yang terbentuk 

secara natural dan merupakan komponen dari  kabut asap dan asap rokok. Furan 

juga diproduksi secara sintetik dan dikerjakan pada industri sebagai pelarut atau 

bahan dalam sintesis polimer. Sebelumya telah dilaporkan bahwa ditemukan furan 

pada beberapa produk makanan yang dipanaskan dan minuman. Berdasarkan hasil 

survei Food and Drug Administration (FDA) jumlah maksimal furan yang dapat 

ditoleransi adalah 125 µg/kg. Sumber furan dalam makanan dapat juga 

dipengaruhi oleh kontaminan lingkungan atau terbentuk secara alami sebagai hasil 

dari proses pemanasan (Studer et al., 2004). 

(5) 3-MCPD 

3-mono chloropropane 1,2-diol (3-MCPD) adalah salah satu kontaminan 

yang muncul akibat proses pemanasan yang terbentuk ketika makanan yang 

mengandung garam mengalami kontak dengan minyak pada suhu tinggi yaitu 

ester dari asam lemak chlorophenol, seperti 3-monochloro-1,2-propanediol (3-

MCPD) dan golongannya. 3-MCPD dibentuk selama proses pemasakan dan 

pembuatan berbagai makanan, seperti memanggang dan membakar. Margarin, 

minyak nabati dan lemak nabati telah disampaikan sebagai faktor utama dalam 

proses menggunakan suhu tinggi yang dapat membentuk senyawa ini (Nerín et 

al., 2015). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 3-MCPD juga merupakan 

kontaminan untuk asam-kecap, saus tiram, saus ikan, mie instan, dan makanan 

ringan (Crews et al., 2001). Sebuah laporan terbaru dari EFSA (2011) mengatakan 

bahwa batas paparan 3-MCPD adalah <1 mg / kg bb per hari untuk sebagian besar 

kelompok populasi. 3-MCPD juga dapat terbentuk selama proses hidrolisis asam 

dari gandum, kedelai dan produk protein nabati lainnya (Johansson & Jágerstad, 

1993) dan juga dapat bermigrasi dari resin epichlorohydrin yang digunakan untuk 

melindungi kelembaban di kertas dan bahan selulosa yang sering digunakan untuk 

membungkus sosis (Nerín et al., 2015). 
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(6) Nitrosamin 

Nitrosamin bukanlah kontaminan baru, efek potensial karsinogenik telah 

dipelajari lebih dari 40 tahun. Nitrosamin banyak ditemukan di lingkungan 

manusia dan telah dideteksi pada produk makanan, termasuk daging, daging babi 

yang diasinkan dan dikukus, ikan, bir, kosmetik, dan obat-obatan (Straif et al., 

2000). Nitrosodimethylamine (NDMA) menjadi anggota grup substansi 

karsinogenik yang paling toksik dari N-nitrosamin. Di Afrika Selatan, adanya 

NDMA pada makanan dan asap rokok, diduga sebagai hal yang mungkin 

menyebabkan insiden tinggi dari kanker esofagial (Sammon, 2007). Metode untuk 

mengurangi resiko dari pembentukan NDMA, seperti dengan penambahan asam 

askorbat untuk memproses daging, yang telah dikembangkan dan diatur (Mitch et 

al, 2003). 

2.4 Akrilamida 

Akrilamida merupakan senyawa toksik yang dapat terbentuk secara alami 

pada makanan yang dimasak pada suhu tinggi diatas 120
0
C dengan cara digoreng, 

dibakar, dan dipanggang. Akrilamida  tidak ditemukan dalam makanan yang 

masih mentah dan dalam bahan pangan yang dimasak dengan cara direbus atau 

dikukus (Krishnakumar and Visvanathan, 2014). Akrilamida mulai dikenal pada 

tahun 1997 pada saat pembangunan terowongan di Swedia dengan menggunakan 

segel yang  mengandung akrilamida yaitu Rhoca-Gil pada Maret 1997 untuk 

mencegah kebocoran air ke dalam terowongan. 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. Kemudian segera ditemukan bahwa 

sejumlah besar akrilamida telah bocor ke dalam air dan menyebabkan keracunan 

pada tanah dan permukaan pada lokasi pembangunan yang menyebabkan daerah 

sekitarnya diberi label area berisiko tinggi (Bonneck 2008; Löfstedt, 2003). 

Dengan adanya temuan ini, para peneliti mulai melakukan tindakan penelitian 

lanjutan menggunakan sampel darah para pekerja terowongan. Metode ini 

memanfaatkan reaktivitas tinggi akrilamida dengan molekul organik dalam 

hemoglobin yang merupakan pembawa oksigen untuk sel darah merah (Lützow, 

2000). Hasil yang didapatkan adalah ditemukan adanya akrilamida konsentrasi 
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tinggi, hasil tersebut dikhawatirkan membawa efek buruk pada kesehatan 

(Bonneck 2008; Löfstedt, 2003). Penyelidikan kemudian diperluas untuk mencari  

sumber akrilamida, percobaan lebih lanjut menemukan kadar akrilamida yang 

tinggi pada kelompok kontrol, tim peneliti kemudian dengan cepat melakukan 

penelitian pada proses persiapan makanan, karena diketahui adanya pembentukan 

bahan kimia genotoksik selama memanggang dan menggoreng bahan makanan, 

yang dikenal sebagai reaksi Maillard. Sebuah penelitian pada tikus menunjukkan 

kelompok yang menerima pakan goreng menunjukkan tingkat akrilamida yang 

lebih tinggi daripada tikus yang diberi pakan non-goreng (Bonneck 2008; 

Löfstedt, 2003). 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Akrilamid 

Akrilamida dengan kadar yang tinggi dalam kentang goreng ditemukan pada 

bulan Januari 2001. Penelitian yang dilakukan menggunakan kromatografi gas- 

spektrometri massa (GC-MS) 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, metode analisis terus ditingkatkan untuk dapat 

melakukan analisis senyawa akrilamida (Bonneck 2008; Löfstedt, 2003). Dengan 

hasil yang didapatkan tersebut, maka  peneliti di Swedish National Food 

Administration (SNFA) melihat bahwa hal ini bisa menjadi isu risiko makanan 

yang sangat besar (Bonneck 2008; Löfstedt, 2003). Hingga pada April tahun 

2002, the Swedish National Food Agency dan the University of Stockholm 

mengumumkan temuan akrilamida pada makanan yang digoreng dan dipanggang 

pada suhu tinggi (Keramat et al., 2010). 

2.4.1  Sifat Fisikokimia Akrilamida 

 Akrilamida berbentuk kristal padat berwarna putih atau tidak berwarna dan 

memiliki kelarutan yang tinggi dalam air, akrilamida juga larut etanol dan aseton.  

Akrilamida memiliki titik leleh 84-86
0
C dan titik didih 125

0
C (Zhang et al., 

2007). 
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Akrilamida adalah molekul kecil dengan satu sifat menarik yaitu sangat 

reaktif, yang berarti mudah mengikat molekul lain (Lützow, 2000). Akrilamida 

adalah senyawa aktif primer dengan ikatan ganda etilen. Polimerisasi akrilamida 

terjadi melalui reaksi dengan ikatan ganda. Akrilamida dapat mengalami 

depolimerisasi dari poliakrilamid menjadi akrilamid karena pengaruh suhu, 

cahaya, dan pengaruh lingkungan luar (Lingnert et al., 2002). 

2.4.2  Kegunaan Umum Akrilamida 

 Akrilamida adalah senyawa kimia reaktif yang digunakan sebagai monomer 

dalam sintesis dari penggunaan poliakrilamida, seperti untuk penjernihan air dan 

formulasi dalam agen spesimen. Akrilamida dikenal juga sebagai komponen 

dalam rokok tembakau (Lingnert et al., 2002). Akrilamida adalah salah satu bahan 

organik yang biasa digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk 

memproduksi plastik dan bahan pewarna. Akrilamida digunakan secara umum 

pada pembuatan poliakrilamida. Poliakrilamida komersial mengandung 0,05-5% 

akrilamida (bergantung pada jumlah penggunaan poliakrilamida) dan 1mg/kg 

residu monomer akrilonitril (Harahap, 2006).  

2.4.3 Farmakokinetika Akrilamida 

 Akrilamida dapat diabsorbsi melalui saluran pernafasan, saluran cerna, dan 

kulit. Pada pendistribusiannya, akrilamida terdapat dalam kompartemen sistem 

tubuh dan dapat menembus plasenta. Berdasarkan data bioavailabilitas, akrilamida 

dapat diabsorbsi dengan cepat melalui rute oral. Di dalam tubuh, akrilamida akan 

didistribusi melalui cairan tubuh dan dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450  dan 

diekskresikan melalui urin dan empedu. Waktu paruh eliminasi akrilamida pada 

tikus sekitar 2 jam, sedangkan pada manusia belum diketahui secara jelas waktu 

yang dibutuhkan (Friedman, 2003). Akrilamida dan metabolitnya juga dapat  

terakumulasi dalam sistem saraf dan darah. Pada urin tikus, ditemukan metabolit 

seperti asam merkapturat dan sistein-s-propionamida. Metabolit dari akrilamida 

adalah glisidamida, yaitu epoksida yang lebih dicurigai dapat menyebabkan 

kanker dan bersifat genotoksik pada hewan coba daripada akrilamida. Glisidamida 

dan akrilamida telah menunjukkan hasil positif bagi mutagenisitas dan reaktivitas 
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DNA. Akrilamida dicurigai lebih bersifat neurotoksik dibandingkan dengan 

glisidamida (Harahap, 2006). 

2.4.4 Toksikologi Akrilamida 

 Toksisitas akrilamid yang mungkin berpengaruh pada kesehatan adalah 

karsinogenik dan genotoksik. Bukti bahwa akrilamida dapat menyebabkan kanker 

berasal penelitian yang dilakukan pada tikus, dengan dosis 0,5-3 mg/hari dalam 

air minum (Friedman, 2003). Penelitian yang telah dilakukukan menunjukkan 

bahwa akrilamida dapat menyebabkan kanker pada rongga mulut, peritoneum, 

kelenjar tiroid, kelenjar susu, uterus, klitoris dan meningkatkan tumor pada sistem 

saraf (Olesen et al., 2008). Akrilamida telah diklasifikasikan sebagai senyawa 

yang mungkin menyebabkan kanker atau berpotensi sebagai karsinogen pada 

manusia golongan 2A (Friedman, 2003 ; Lingnert et al., 2002). Hal tersebut 

dikarenakan jumlah peserta yang diikutsertakan dalam penelitian masih belum 

memadai untuk suatu uji epidemiologik. Berdasarkan data yang ada, belum ada 

data epidemiologik yang menunjukkan bahwa paparan akrilamida dapat 

menyebabkan kanker (Harahap, 2006). Efek lokal akrilamida 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 (kelumpuhan) 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 (Harahap, 2006). Akrilamida 

diketahui telah menyebabkan neurotoksisitas pada manusia yang terpapar pada 

dosis 200 mg /kg/hari melalui air keran dan 8 mg/m
3 

melalui udara (Hagmar et al., 

2001). Efek ini telah diamati di laboratorium sebelumnya, menggunakan hewan 

coba tikus dengan dosis 2-3 mg/kg-hari menggunakan air keran selama beberapa 

waktu, tetapi hal ini tidak dapat dikaitkan dengan konsumsi akrilamida dalam 

makanan. Bahkan, neuropati perifer dideskripsikan sebagai perubahan reversible 

yang terjadi  secara perlahan pada manusia. Degenerasi dari serat saraf akson 
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dihubungkan dengan adanya gangguan pada transportasi aksional dari protein 

kinesin dan dynein (JEFCA, 2002). 

Penelitian terhadap sel hewan secara in vitro maupun in vivo menunjukkan 

bahwa senyawa ini dapat menyebabkan terjadinya mutasi kromosom. Pemberian 

akrilamida oral dapat memberikan efek toksik yang akut jika berada dalam dosis 

100 mg/kg berat badan dan didapatkan juga bahwa LD50 senyawa ini sekitar 150 

mg/kg berat badan (Friedman, 2003). Belum diketahui secara pasti dosis 

akrilamida yang 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). 

Kerja akrilamida yang dapat menyebabkan karsinogen diduga karena akrilamida 

juga dapat bereaksi dengan basa nitrogen pada DNA (Friedman, 2003).  

2.4.5  Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Akrilamida 

 Akrilamida merupakan produk dari reaksi Maillard yang dipengaruhi oleh 

faktor yang sama dengan  pembentukan aroma dan warna selama pemanasan yaitu 

gula reduksi, asam amino, waktu pemanasan, kadar air, dan pH (Friedman, 2003).  

Pengolahan bahan pangan pada suhu tinggi dapat menyebabkan terjadinya 

penguapan molekul air dari sel bahan pangan. Produk yang kering mengandung 

kadar air yang rendah tetapi mengandung kadar akrilamida yang semakin tinggi. 

Pembentukan senyawa akrilamida selama proses pengolahan bahan pangan juga 

dipengaruhi oleh pH matriks bahan pangan. Akrilamida  mengalami penurunan 

jumlah kadar pada pH asam, cara yang dapat dilakukan untuk pengurangan 

pembentukan akrilamida adalah dengan penambahan asam sitrat (Jung et al., 

2003).  

2.4.6  Mekanisme Pembentukan Akrilamida dalam Makanan 

 Senyawa protein atau asam amino yang mengandung gugus fungsi sulfida 

dan amina adalah senyawa yang dapat berekasi dengan akrilamida. Asam amino 

yang bereaksi membentuk akrilamida adalah asparagin (Friedman, 2003). Gula 

reduksi dan adanya gugus amina dari asam amino adalah prekursor pembentuk 

senyawa akrilamida. Gula reduksi yang dianggap lebih berpotensi membentuk 

akrilamida adalah glukosa dan fruktosa (Vivanti et al., 2006).  
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 Akrilamida merupakan hasil reaksi senyawa kimia dalam bahan makanan 

karena proses pemanasan. Reaksi pembentukan akrilamida berdasarkan pada suhu 

dan reaksi Maillard, selain itu juga melalui reaksi penataan ulang Amadori (Zhang 

et al., 2007). Reaksi pembentukan akrilamida  dapat diamati dari pembentukan 

senyawa melanoidin yang mengakibatkan terjadinya perubahan warna kuning 

sampai coklat dan memberikan rasa pahit serta citarasa yang khas pada bahan 

makanan. Reaksi Maillard merupakan reaksi perubahan yang terjadi pada 

makanan (Borda and Petru, 2011). Proses perubahan pada reaksi Maillard dibagi 

menjadi tiga tingkatan berdasarkan dengan perubahan warna. Tingkatan pertama 

adalah kondensasi asam amino dan gula kemudian terjadi pembentukan senyawa 

Amadori dan 2 ketosa. Pada tingkatan  kedua, terjadi dehidrasi dan fragmentasi 

molekul gula, dan juga degradasi asam. Produk Hydroxymethilfurfural (HMF) 

seperti piruvaldehida dan diasetil dibentuk pada jalur intermediet ini, pada jalur 

ini akan terbentuk warna kekuningan atau tidak berwarna. Pada tingkatan terakhir, 

terjadi kondensasi aldol dan akan terbentuk melanoidin yang akan menyebabkan 

terjadinya perubahan warna menjadi kecoklatan dan aroma yang berbeda 

(Tamanna and Mahmood, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Skema Proses Pencoklatan pada Makanan (Tamanna and 

Mahmood, 2015) 

Asam amino terutama asparagin adalah prekursor pembentuk senyawa 

akrilamida dalam bahan pangan yang bereaksi dengan gula pereduksi dalam 

kondisi suhu tinggi. Asparagin merupakan asam amino polar sengan BM 132 dan 
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memiliki gugus amino primer yang reaktif (Vivanti et al., 2006). Gugus R dari 

asparagin yang bersifat elektrofilik dengan adanya gugus NH2 dapat bereaksi 

dengan gugus hidroksil (OH) pada senyawa gula dan terjadi reaksi penataan ulang 

sederhana disertai pelepasan gugus karboksil, sehingga asam amino asparagin 

menjadi akrilamida. Pada saat campuran pati kentang dan asam amino digoreng 

maka ada beberapa asam amino yang membentuk akrilamida (Zyzak et al., 2003). 

Asama amino alanin, asam aspartat, lisin, arginin, sistein, metionin, dan valin 

dapat membentuk akrilamida dengan kadar kurang dari 50 ppb sedangkan 

glutamin dan asparagin masing-masing membentuk kadar akrilamida 156 ppb dan 

9270 ppb, asparagin merupakan asam amino yang lebih berpotensi membentuk 

akrilamida (Granda et al., 2005 ; Zyzak et al., 2003). Kecenderungan kuat 

pembentukan akrilamida pada kentang adalah karena tingginya tingkat asparagin 

bebas (0.2-0,4% berat kering, mewakili 20-60% total kandungan asam amino) 

(Morales et al., 2008). Asparagin adalah asam amino bebas yang terdapat pada 

kentang dalam level tinggi (93,6 mg per 100 g) (Krishnakumar and Visvanathan, 

2014). 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 Skema Sederhana Pembentukan Akrilamida (Jin et al.,2013) 
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Jalur  utama pembentukan akrilamida adalah ketika asparagin dan senyawa 

α-hidroksikarbonil seperti gula reduksi dipanaskan bersamaan, kemudian akan  

terbentuk basa Schiff yang merupakan perantara utama dalam 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 membentuk 3-

aminopropionamida dan kemudian terjadi deaminasi untuk pembentukan 

akrilamida (Jin et al.,2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Mekanisme Pembentukan 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. Asparagin dan senyawa karbonil 
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membentuk basa Schiff dan selanjutnya basa Schiff akan mengalami 

dekarboksilasi untuk membentuk akrilamida melalui atau tanpa melalui 3-

aminopropionamida (3-APA) (Jin et al., 2013). Walaupun pembentukan 

akrilamida dalam makanan memiliki rute utama, ada pula rute pembentukan lain 

yaitu  melalui akrolein. Asam akrilik (akrolein oksidasi) dan produk ammonia 

secara signifikan akan membentuk akrilamida. Tetapi jalur ini, mungkin bukan 

jalur yang umum dalam pembentukan akrilamida (Jin et al., 2013). 

2.4.7  Penelitian Tentang Akrilamida 

 Akrilamida telah ditambahkan ke daftar zat yang perlu perhatian tinggi oleh 

Badan Kimia Eropa. Akrilamida memiliki efek toksik pada sistem saraf dan 

kesuburan.  Hasil Laboratorium dalam makanan kaya protein yang digoreng yaitu 

daging sapi cincang dan ayam adalah 15-22 μg/kg dan 16-41 μg/kg, pada 

makanan kaya karbohidrat seperti parutan kentang dan parutan bit adalah 310–780 

μg/kg dan 810-890 μg/kg. Makanan dengan pH berkisar antara 6,5 dan 8,0 

menunjukkan konsentrasi akrilamid yang tinggi berkisar 500-4200 μg/kg. Tingkat 

akrilamida dalam kentang goreng telah dilaporkan berada di kisaran 600 μg/kg 

dan 900-1000 μg/kg pada keripik kentang (Yasuhara et al., 2003). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Eriksson (2005) ditemukan bahwa pembentukan 

akrilamida tertinggi di kentang adalah sekitar pH 8 ketika dipanaskan selama 15 

menit dalam oven GC pada suhu 160 dan 180ºC.  

 Data paparan biasanya dihitung untuk jenis kelamin, kelompok usia, dan 

tinggi konsumen dalam setiap kelompok usia. Untuk Perancis, Jerman, Belanda, 

Norwegia, Swedia, Inggris dan USA berkisar dari 0,3-3,2 mg/kg bb per hari 

tergantung variasi estimasi. Anak-anak mungkin memiliki acuan akrilamid yang 

berbeda yaitu dua sampai tiga kali dengan orang dewasa pada tubuh berat dasar. 

Meskipun perkiraan mungkin dilakukan dengan cara yang berbeda dan kebiasaan 

diet berbeda antar negara, asupan rata-rata dapat dianggap sekitar 0,4 mg/kg bb 

per hari dan asupan rata-rata untuk konsumen tingkat tinggi menjadi sekitar 1,0 

mg/kg bb per hari (Mills et al., 2009). 
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Tabel II.5 Kadar Akrilamida dalam Berbagai Produk Makanan 

(FAO Pertemuan ke 64 Hasil Analisis Akrilamid selama 2002-2004) 

2.4.8 Regulasi Tentang Akrilamida 

Komisi Eropa mengusulkan peraturan mengenai akrilamida yang 

merupakan kontaminan berbahaya dan terbentuk dalam banyak makanan ketika 

dimasak pada suhu tinggi. Europe Food Safety Authority (EFSA) bahkan telah 

menyatakan bahwa akrilamida meningkatkan risiko kanker pada manusia. 

Pengembangan regulasi untuk membatasi paparan akrilamida tidak mudah karena 

zat ini hadir dalam banyak makanan dan bahkan mungkin tidak bisa dihilangkan 

sepenuhnya dari masakan yang mengandung tepung (Anonim, 2016). Pada Juni 

2015 EFSA telah menerbitkan penilaian risiko pertama mengenai akrilamida 

dalam makanan. Para ahli dari EFSA menegaskan evaluasi sebelumnya mengenai 

akrilamida dalam makanan berpotensi meningkatkan risiko bagi konsumen di 

semua kelompok umur. Bukti dari studi hewan menunjukkan bahwa akrilamida 

dan metabolit glisidamidnya bersifat genotoksik dan karsinogenik karena dapat 

merusak DNA dan menyebabkan kanker. Akrilamida yang hadir dalam berbagai 

makanan sehari-hari, menimbulkan masalah kesehatan yang berlaku untuk semua 

konsumen, tetapi usia anak-anak yang paling menjadi perhatian. Regulasi yang 

Komoditas Jenis Makanan Konsentrasi 

Rata-Rata 

(μg/kg) 

Kadar 

Maksimum 

(μg/kg) 

Sereal dan 

Produk 

dengan 

Bahan Sereal 

Sereal dan Pasta direbus 

Sereal dan Pasta (Digoreng, 

dipanggang, dibakar) 

Roti 

Pastri dan Biskuit 

Sereal Sarapan 

Pizza 

15 

123 

 

446 

350 

96 

33 

47 

82 

 

3.436 

7.834 

1.346 

763 

Akar dan 

Umbi 

Kentang rebus 

Kentang bakar 

Kentang kering (krispi) 

Keripik kentang 

16 

169 

752 

334 

 

69 

1.270 

4.080 

5.312 

Sayuran Mentah, direbus dan dalam kemasan 

kaleng 

Sudah diproses (Dipanggang, 

dibakar, digoreng) 

4,2 

59 

25 

202 
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diusulkan oleh Komisi Eropa hanya mewajibkan industri makanan untuk 

memperhatikan proses pengolahan. Para ilmuwan EFSA belum dapat mengatur 

secara pasti asupan harian yang dapat ditoleransi terhadap akrilamida dalam 

makanan, tetapi EFSA akan membuat estimasi dosis terendah akrilamida yang  

dapat diterima per hari per satuan berat untuk mencegah efek bagi kesehatan yaitu 

genotoksik dan karsinogenik. Langkah mengikat untuk mengurangi kadar 

akrilamida dalam makanan bisa digunakan sebagai acuan bagi konsumen untuk 

mengurangi asupan akrilamida (SAFE, 2015). 

Metode yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah akrilamida 

meliputi modifikasi waktu kondisi atau suhu selama pemrosesan, menurunkan pH 

dengan penambahan asam sitrat, perendaman dalam air, penambahan antioksidan, 

dan penambahan kation divalent seperti kalsium klorida. Mengurangi tingkat 

asparagin sebelum dimasak menggunakan asparaginase telah berhasil digunakan 

dalam beberapa produk makanan, tetapi tidak dapat diterapkan untuk semua 

makanan (Halford et al., 2012). Pengurangan kadar gula dalam umbi kentang  

juga diusulkan sebagai strategi untuk mengurangi pembentukan akrilamida. 

Strategi pemupukan dapat pula mempengaruhi komposisi umbi kentang. Tanaman 

dengan pemupukan nitrogen menghasilkan umbi dengan konsentrasi gula yang 

lebih rendah pada saat panen. Kelebihan asupan nitrogen karena pemupukan dapat 

menyebabkan biosintesis lebih pada jumlah asparagin bebas, sehingga 

menurunkan kadar gula pereduksi karena mereka digunakan oleh umbi untuk 

melakukan biosintesis asam. Faktor lain yang harus diperhatikan mengenai 

pertanian kentang adalah jenis tanah yang akan mempengaruhi serapan hara dan 

metabolisme tanaman. Kondisi iklim juga dapat mempengaruhi jumlah gula dan 

asparagin. Musim panas yang kering menimbulkan kadar gula pereduksi yang 

lebih rendah, dan suhu di atas 25
0
C mengakibatkan kadar gula tinggi karena 

peningkatan respirasi memiliki efek negatif pada laju biosintesis pati (Morales et 

al., 2008) 

2.5 Metode Analisis Akrilamida dalam Makanan 

Analisis dan identifikasi akrilamida dalam berbagai sediaan makanan dapat 

dilakukan dengan berbagai cara. Metode analisis akrilamida yang telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti antara lain sebagai berikut: 
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(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). 

(3) Pengukuran kadar akrilamida dalam keripik kentang dengan menggunakan 

metode KCKT (Harahap dkk., 2005). Pengembangan metode untuk analisis 

akrilamida dalam makanan masih sampai saat ini masih terus dilakukan 

dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya yang terjangkau, yang 

dibutuhkan untuk analisis akrilamida dalam makanan. 

2.6 Deskripsi Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

Kromatografi cair kinerja tinggi merupakan metode pemisahan yang tidak 

memerlukan waktu yang lama, metode ini dapat melakukan identifikasi serta 

menetapkan bahan secara kuantitatif (Liu et al., 2008). KCKT merupakan salah 

satu metode yang termasuk metode analisis terbaru dengan fasa gerak berupa 

cairan dan fasa diam berupa cairan atau padat (Putra, 2004). Kegunaan umum dari 

KCKT adalah untuk pemisahan sejumlah senyawa organik, anorganik, maupun 

senyawa biologis, analisis ketidakmurnian (impurities) dan analisis senyawa-

senyawa yang tidak mudah menguap (nonvolatile). KCKT paling sering 

digunakan untuk menetapkan kadar senyawa tertentu seperti asam amino,asam 

nukleat dan protein dalam cairan fisiologis, menentukan kadar senyawa-senyawa 

aktif obat dan lain-lain (Gandjar dan Rohman, 2011). 

2.6.1  Metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 

 Kromatografi merupakan teknik yang digunakan untuk pemisahan 

komponen dari suatu campuran dengan cara distribusi berlanjut dari komponen 

diantara dua fase. Satu fase bergerak (fase gerak) diatas fase yang lain (fase diam) 

(Sabir et al., 2013). KCKT saat ini sudah berkembang dalam penggunaan untuk 

pemisahan dan pemurnian pada berbagai bidang termasuk bidang farmasi, 

bioteknologi, lingkungan, dan industri makanan. KCKT  dikerjakan dengan cara 

menyuntikkan sejumlah kecil larutan sampel kedalam aliran gerak dari larutan 

(fase gerak) melewati sebuah kolom hingga dipenuhi dengan partikel dari fase 

diam. Pemisahan dari campuran ke dalam komponen ditentukan pada derajat 
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perbedaan retensi dari setiap komponen dalam kolom. Komponen yang tertahan di 

dalam kolom ditentukan oleh partisi antara larutan fase gerak dan fase diam.  

Dalam KCKT partisi dipengaruhi oleh interaksi fase diam relatif dan fase gerak. 

Perubahan dalam komposisi fase gerak dapat berpengaruh besar dalam 

pemisahan. Perbedaan pergerakan pada setiap senyawa menyebabkan variasi 

waktu retensi (Sundaran et al., 2009). 

 KCKT  memiliki dua macam fase yaitu: fase normal dan fase terbalik. Fase 

normal kromatografi adalah fase diam polar dan fase gerak non polar. Pada teknik 

ini senyawa non polar bergerak lebih cepat dan dielusi pertama. Hal ini 

dikarenakan afinitasnya lebih rendah diantara senyawa polar dan fase diam. 

Senyawa polar akan ditahan dalam waktu yang lebih lama karena afinitasnya yang 

lebih tinggi dibanding dengan fase diam. Senyawa-senyawa ini membutuhkan 

waktu yang lebih lama untuk dielusi. Model fase normal ini jarang diaplikasikan 

pada analisis senyawa farmasi karena kebanyakan obat merupakan senyawa polar 

sehingga butuh waktu lama untuk dielusi. Fase terbalik adalah model yang paling 

populer untuk analisis dan pemisahan preparatif dari suatu senyawa dalam sediaan 

kimia, biologi, farmasi, makanan dan biomedikal. Pada model ini fase diam 

adalah non polar hidrofobik dan fase gerak adalah pelarut polar. Senyawa polar 

dielusi pertama dan senyawa non polar ditahan untuk waktu yang lebih lama. 

Kebanyakan dari obat merupakan senyawa polar sehingga tidak ditahan dengan 

waktu lama untuk dielusi dan oleh karena itu elusi lebih cepat (Sabir et al., 2013). 

2.6.2  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 disebabkan oleh distribusi kesetimbangan dari perbedaan antara 

senyawa 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 
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yang penting 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). Fungsi dari laju alir fase gerak dan panjang 

kolom disebut dengan waktu tambat. 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) seperti yang dapat 

dilihat pada rumus berikut ini (Ornaf dan Dong, 2005). Nilai faktor tambat yang 

disukai antara 1 hingga 10. Nilai k yang terlalu kecil menunjukkan bahwa analit 

terlalu cepat melewati kolom yang menunjukkan tidak terjadi interaksi dengan 

fase diam oleh karena itu tidak akan muncul dalam kromatogram. Sebaliknya, 

nilai k yang terlalu besar mengindikasikan waktu analisis akan panjang (Meyer, 

2004). Nilai k’ dari analit yang lebih besar dari 10 akan menjadi masalah dalam 

analisis KCKT karena waktu analisis yang terlalu panjang dan sensitifitas yang 

buruk sebagai akibat dari pelebaran puncak yang berlebihan (Meyer, 2004). 

(3) Selektifitas atau Faktor Pemisahan (α) 

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 (Kazakevich dan LoBrutto, 2007). Selektifitas ditentukan sebagai rasio 

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

didapatkan dalam sistem KCKT harus lebih besar dari 1 (Ornaf dan Dong, 2005). 
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(4) Efisiensi kolom 

Salah satu karakteristik sistem kromatografi yang paling penting adalah  

efisiensi atau jumlah lempeng teoritis. Ukuran kuantitatif dari efisiensi kolom 

disebut sebagai nilai lempeng (N) (Ornaf and Dong, 2005). Nilai lempeng akan 

semakin tinggi jika ukuran kolom semakin panjang. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pemisahan yang terjadi semakin baik. Hubungan antara nilai lempeng 

dengan panjang kolom disebut sebagai nilai HETP (high equivalent theoretical 

plate). KCKT bertujuan untuk mendapatkan nilai HETP yang kecil dan nilai N 

yang maksimum dan efisiensi kolom tertinggi (Snyder and Kirkland, 1979).  

(5) Resolusi (Rs) 

Resolusi merupakan derajat pemisahan dari dua puncak analit yang 

bersebelahan (Ornaf dan Dong, 2005). Pada analisis kuantitatif, resolusi yang 

ditunjukkan harus lebih besar dari 1,5. Bila kedua puncak yang berdekatan 

memiliki perbedaan ukuran yang signifikan diperlukan nilai resolusi yang lebih 

besar (Meyer, 2004). Tingkat pemisahan suatu komponen dalam campuran 

menggunakan metode kromatografi direfleksikan dalam kromatogram yang 

dihasilkan. Untuk hasil pemisahan yang baik puncak-puncak dalam kromatogram 

harus terpisah secara sempurna dari puncak lainnya (Sabir et al., 2013).  

(6) Faktor Tailing dan Faktor Asimetri 

Puncak kromatogram yang ideal akan memperlihatkan bentuk Gaussian 

dengan derajat simetris yang sempurna (Ornaf dan Dong, 2005). 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) yang diterangkan dalam Farmakope Amerika 

Serikat (USP, edisi-32) dapat dihitung dengan menggunakan lebar puncak pada 

ketinggian 5% (W 0, 05), rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :  

𝑇𝑓 = 𝑎 + 𝑏2𝑎 

Dengan nilai a dan b merupakan setengah lebar puncak pada ketinggian 5%. 

Sementara itu, faktor asimetri/asymmetry factor (As) dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 𝐴𝑠 = 𝑏 x 𝑎 
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Namun, nilai a dan b dalam perhitungan faktor asimetri merupakan setengah 

lebar puncak pada ketinggian 10%. Jika nilai a sama dengan b, maka faktor tailing 

dan asimetri bernilai 1. Kondisi ini menunjukkan bentuk puncak yang simetris 

sempurna (Dolan, 2003). 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). 

2.6.3  Komponen Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (Yandamuri et al., 2013) 

Menurut Gandjar dan Rohman (2011), Instrumentasi KCKT pada dasarnya terdiri 

atas delapan komponen pokok yaitu:  

(1) Wadah Fase Gerak 

Wadah fase gerak harus bersih dan inert, wadah fase gerak dapat 

menggunakan wadah pelarut kosong ataupun labu labolatorium. 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) Fase Gerak 

Fase gerak atau eluen yang digunakan biasanya terdiri atas campuran pelarut 

yang dapat bercampur yang secara keseluruhan dan dapat berperan dalam daya 

elusi dan resolusi. Daya elusi dan resolusi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal 
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seperti polaritas keseluruhan pelarut, polaritas fase diam, dan sifat komponen-

komponen sampel. Pada fase normal (fase diam lebih polar daripada fase gerak), 

kemampuan elusi meningkat dengan meningkatnya polaritas pelarut. Sementara 

untuk fase terbalik (fase diam kurang polar daripadafase gerak), kemampuan elusi 

menurun dengan meningkatnya polaritas pelarut (Gandjar dan Rohman, 2011).  

Fase gerak yang paling sering digunakan untuk pemisahan dengan fase 

terbalik adalah campuran larutan buffer dengan metanol atau campuran air dengan 

asetonitril. Tipe pelarut  yang biasa digunakan pada analisis menggunakan KCKT 

(methanol, asetonitril, dan tetrahidrofuran) akan berpengaruh pada selektifitas. 

Pilihan diantara metanol dan asetonitril didasarkan pada kelarutan dari analit dan 

buffer yang digunakan. Tetrahidrofuran kurang polar diantara tiga pelarut yang 

sering bertanggung jawab untuk perubahan besar dalam selektifitas dan juga 

inkompatibilitas dengan deteksi panjang gelombang rendah yang dibutuhkan 

untuk senyawa farmasetikan kebanyakan (Sabir et al., 2013).  

(3) Pompa 

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

Terdapat dua tipe pompa yang bisa digunakan, yaitu kinerja konstan (constant 

pressure) dan pemindahan konstan (constant displacement). Pemindahan konstan 

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

reciprocating dapat menghasilkan suatu aliran yang berdenyut secara teratur, oleh 

karena itu membutuhkan peredam untuk menghasilkan garis dasar (base line) 

detektor yang stabil, jika detektor sensitif terhadap aliran. Keuntungan utamanya 

ialah ukuran reservoir tidak terbatas. Pompa syringe memberikan aliran yang tidak 

berdenyut, tetapi reservoirnya terbatas (Putra, 2004).  

Pompa berfungsi menarik fase gerak dari wadah dan memompanya menuju 

kolom. Pompa yang digunakan sebaiknya mampu menghasilkan tekanan 5000 psi 

dan mampu mengalirkan fase gerak dengan kecepatan alir 3 mL/menit. Untuk 

tujuan preparatif, pompa yang digunakan harus mampu mengalirkan fase gerak 

dengan kecepatan 20 mL/menit. Pompa terbuat dari bahan yang inert terhadap 

fase gerak. Bahan yang umum digunakan adalah gelas, baja antikarat, teflon, dan 

batu nilam. Tujuan penggunaan pompa adalah untuk menjamin proses 

penghantaran fase gerak berlangsung secara tepat, reproduksibel, konstan, dan 
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bebas dari gangguan (Gandjar dan Rohman, 2011). Pompa yang digunakan untuk 

mengalirkan larutan fase gerak dalam kecepatam yang seragam sering 

dioperasikan dalam rentang tekanan 500-5000 p.s.i. Tekanan tinggi tersebut 

dibutuhkan karena kolom  fase diam terdiri dari bahan yang sangat kecil, partikel 

membutuhkan banyak tekanan untuk menekan fase gerak melewati fase diam ini 

dalam kecepatan aliran yang tepat (McPolin, 2009). 

(4) Injektor 

Sampel dan larutan disuntikkan secara langsung ke dalam fase gerak yang 

mengalir dibawah tekanan menuju kolom menggunakan alat penyuntik yang 

terbuat dari tembaga tahan karat dan katup teflon (Gandjar dan Rohman, 2011).  

(5) Kolom 

Jantung dari KCKT adalah kolom. Melakukan perubahan pada kolom dapat 

memberikan efek yang lebih baik pada resolusi analit selama pengembangan 

metode. Secara umum, fase modern terbalik  kolom KCKT dibuat dengan 

mengemasi kolom dengan manik-manik gel berbentuk bola yang dilapisi dengan 

fase diam hidrofobik. Fase diam ini diperkenalkan untuk acuan dengan 

mereaksikan klorosilan dengan kelompok hidroksil pada permukaan silika gel. 

Umumnya, fase diam alami memiliki efek yang lebih baik dalam faktor kapasitas, 

selektifitas, efisiensi, dan elusi. Ada beberapa tipe yang digunakan untuk fase 

diam yaitu silika, polimer, dan alumina. Silika adalah  yang paling umum 

digunakan untuk kolom KCKT (Sabir et al., 2013).  

Matriks silika memiliki sifat yang kuat, mudah diderifatisasi, silika stabil 

secara kimia untuk kebanyakan pelarut organik dan untuk sistem pH rendah 

(McPolin, 2009). Dalam beberapa tahun terakhir, silika didukung dengan kolom 

yang sesuai dikembangkan untuk penggunaan berdasarkan pH. Dalam 

kromatografi fase terbalik fase diam adalah non-polar dan fase gerak adalah polar, 

menyebabkan puncak kutub untuk umum terelusi lebih awal dari puncak non-

polar (Sabir et al., 2013). 

Pengontrolan pada suhu kolom penting dilakukan untuk reproduksibilitas 

metode jangka lama karena suhu dapat mempengaruhi selektifitas. Suhu target 

berada pada rentang 30-40
0
C yang secara normal cukup untuk reproduksibilitas 

yang baik. Suhu yang ditingkatkan dapat memberikan keuntungan untuk beberapa 
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alasan, yang pertama, operasi pada suhu yang lebih tinggi menyebabkan 

pengurangan viskositas lingkungan fase gerak secara menyeluruh dan 

berpengaruh pada tekanan balik pada kolom. Tekanan sistem yang lebih rendah 

memberikan aliran rata-rata yang lebih cepat dan analisis lebih cepat. Suhu 

mungkin juga berpengaruh pada pola selektifitas karena analit akan merespon 

ketidak cocokan suhu yang berbeda (Sabir et al., 2013). 

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 kolom 

yang digunakan 50-100 cm, untuk kemasan mikropartikel berpori biasanya 

10-30 cm (Putra, 2004).  

b) Kolom preparatif : umumnya memiliki diameter 6 mm atau lebih besar dan 

25-100 cm. Kolom umumnya terbuat dari stainless steel dan biasanya 

dioperasikan pada pada suhu kamar, tetapi bisa juga digunakan pada suhu 

yang lebih tinggi, terutama dalam kromatografi pertukaran ion dan 

kromatografi eksklusi (Putra, 2004). 

(6) Fase Diam 

Fase diam pada KCKT yang banyak digunakan berupa silika yang 

dimodifikasi secara kimiawi, silika yang tidak dimodifikasi, atau polimer-polimer 

stiren dan divinil benzen. Permukaan silika adalah polar dan sedikit asam karena 

adanya residu gugus silanol (Si-OH). Modifikasi silika secara kimiawi dapat 

dilakukan dengan menggunakan reagen-reagen seperti klorosilan. Reagen-reagen 

ini  akan bereaksi dengan gugus silanol dan menggantinya dengan gugus-gugus 

fungsional yang lain (Gandjar dan Rohman, 2011).  

Oktadesil silica (ODS atau C18) merupakan fase diam yang paling banyak 

digunakan karena kemampuannya dalam memisahkan senyawa-senyawa dengan 

kepolaran yang rendah, sedang, maupun tinggi. Oktil atau rantai alkil yang lebih 

pendek lebih sesuai untuk solut yang polar. Silika-silika aminopropil dan 

sianopropil (nitril) lebih cocok sebagai pengganti silika yang tidak dimodifikasi. 

Silika yang tidak dimodifikasi akan memberikan waktu retensi yang bervariasi 

disebabkan karena adanya kandungan air yang digunakan (Gandjar dan Rohman, 

2011). 
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(7) Detektor 

Detektor adalah bagian penting dari KCKT. Pemilihan detektor didasarkan 

pada kemurnian analit, campur tangan potensial, batas deteksi yang dibutuhkan, 

ketersedian dan atau harga detektor. Detektor UV Visible yang serbaguna, 

detektor absorbansi dua panjang gelombang untuk KCKT. Detektor ini 

memberikan sentivitas yang tinggi dibutuhkan untuk UV didasarkan pada aplikasi 

untuk identifikasi level rendah dan analisis kuantitatif. Detektor Photodiode Array 

(PDA) menawarkan deteksi optik lebih lanjut untuk analisis air KCKT, KCKT 

preparatif, atau solusi sistem LC/MS. Detektor  Indeks bias menawarkan sentifitas 

tinggi, stabilitas, dan reproduksibilitas, yang mana detektor ini merupakan solusi 

ideal untuk analisis dari komponen dengan batasan atau tidak diabsorbsi UV. 

Detektor Flouroresensi multi panjang gelombang menawarkan sensitivitas tinggi 

dan selektivitas deteksi flororesensi untuk analisis konsentrasi rendah dari 

senyawa target (Sabir et al., 2013). 

(8) Perekam 

Detektor dihubungkan dengan alat pengumpul data seperti komputer, 

integrator, dan rekorder. Alat-alat tersebut akan mengukur sinyal elektronik yang 

dihasilkan sebagai suatu kromatogram yang selanjutnya dapat dievaluasi. Dari 

hasil kromatogram dapat diketahui atau dihitung waktu retensi dan volume 

retensi. Hal ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi secara kualitatif suatu 

komponen. Untuk memperoleh hasil secara kuantitatif dapat digunakan hasil lebar 

puncak dan tinggi puncak yang sebanding atau proporsional dengan konsentrasi 

(Putra, 2004).  

 


