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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Gambar Kerangka Konseptual

Tepung Kentang 

- Tepung kentang  dibuat dari umbi-umbian yang mengandung karbohidrat tingi 

- Dalam proses pembuatan mengalami proses pengeringan dengan suhu 50-60
0
C 

hingga didapat moisture content  pada rentang 10-13% 

- Proses pengeringan yang lama diperkirakan dapat memicu terbentuknya akrilamida 

secara alami 

Akrilamida merupakan kontaminan makanan yang dimasak pada temperatur tinggi 

diatas 120 
o
C 

- Pada tahun 2002 oleh University of Stockholm  dan the Swedish National Food 

Administration (SNFA) melaporkan adanya temuan senyawa akrilamida  

- Akrilamida diklasifikasikan oleh the International Agency for Research on Cancer 

(IARC) sebagai senyawa yang mungkin dapat menimbulkan kanker pada manusia.  

Dilakukan observasi pada tepung kentang yang dalam proses pembuatannya juga 

dilakukan pengeringan dengan menggunakan oven 

Analisis Senyawa Akrilamida dalam Tepung Kentang 

Pembuatan Baku Kerja pembanding akrilamida 

dengan konsentrasi 0,025-0,08 ppm  

Ekstraksi Sampel Tepung 

Kentang 

Uji Kualitatif meliputi waktu retensi, lambda maks, match factor, dan peak purity 

Uji Kuantitatif untuk menentukan kadar akrilamida dalam tepung kentang 
 

Analisis Data = Kesimpulan dan Rekomendasi 

Tepung kentang memiliki kandungan karbohidrat tinggi dan dalam proses 

pembuatannya dilakukan pengeringan sehingga diperkirakan terdapat kandungan 

akrilamida. 
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3.2 Konsep Teoritis 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia yang semakin 

meningkat membuat perubahan pada gaya hidup masyarakat. Segala sesuatu 

dibuat untuk dapat mempermudah manusia dalam melakukan kegiatannya. Salah 

satunya adalah pembuatan tepung kentang, yang dibuat untuk memudahkan 

masyarakat dalam pembuatan aneka kue atau makanan dengan bahan kentang 

agar bisa lebih mudah, praktis dan cepat. Tepung kentang dibuat dengan metode 

pengeringan menggunakan oven pada suhu 50-60
0
C yang bertujuan untuk 

mengurangi kadar air, sehingga kentang yang dirubah menjadi tepung akan dapat 

disimpan dengan jangka waktu yang lebih lama.  

Dalam proses pengolahan makanan banyak kontaminan yang dapat 

mempengaruhi proses tersebut, baik kontaminan yang berasal dari luar maupun 

kontaminan yang terbentuk secara alami. Salah satu proses pembuatan makanan 

yang dapat menyebabkan terbentuknya kontaminan secara alami adalah proses 

pemanasan. Penggunaan suhu tinggi untuk memasak dan kombinasi dengan faktor 

eksternal, dapat menyebabkan terbentuknya senyawa toksik, yang dapat 

menimbulkan efek yang mengganggu kualitas dan keamanan makanan. Senyawa 

toksik seperti akrilamida, nitrosamin, kloropropanol, 3-MCPD (3-

monochloropropane 1,2-diol), furan dan PAHs (Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons) dapat terbentuk dalam makanan selama pemrosesan dengan 

pemanasan, seperti membakar, memanggang, dan menggoreng (Nerín et al., 2015 

; Mastovska, 2013). 

Akrilamida merupakan senyawa yang dapat terbentuk selama pengolahan 

menggunakan suhu tinggi di atas 120
0
C pada bahan makanan dengan kandungan 

karbohidrat tinggi. Akrilamida merupakan salah satu senyawa yang dikategorikan 

kemungkinan bersifat karsinogen bagi manusia golongan 2A. Akrilamida pertama 

kali ditemukan pada tahun 1977 pada proyek pembangunan terowongan di 

Swedia, berdasarkan penemuan tersebut kemudian dilakukan pemgembangan 

penelitian oleh University of Stockholm  dan the Swedish National Food 

Administration (SNFA). Pada tahun 2002 didapatkan hasil bahwa ditemukan 

senyawa akrilamida pada makanan yang dipanggang dan digoreng. 
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Dosis akrilamida yang dapat menyebabkan efek toksik pada manusia  

sebesar 61 mg/kgBB atau sekitar 4,6 gram akrilamida untuk orang dewasa dengan 

berat badan ± 75 kg (BPOM, 2004). Tetapi, dosis akrilamida yang dapat 

menyebabkan efek karsinogenik masih belum diketahui dengan pasti. Data 

paparan akrilamida biasanya dihitung berdasarkan 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. Anak-anak mungkin memiliki acuan akrilamid yang berbeda yaitu dua 

sampai tiga kali dengan orang dewasa pada tubuh berat dasar. Perkiraan mungkin 

dilakukan dengan cara dan kebiasaan diet yang berbeda antar negara, tetapi 

asupan rata-rata dapat dianggap sekitar 0,4 mg/kg bb per hari dan asupan rata-rata 

untuk konsumen tingkat tinggi sekitar 1,0 mg/kg bb per hari (Mills et al., 2009). 

Sehingga asupan akrilamida  yang  melebihi batas tersebut dirasa tidak cukup 

aman untuk di konsumsi setiap hari. 

Pada penelitian ini digunakan metode KCKT untuk mengetahui adanya 

senyawa akrilamida pada tepung kentang beserta kadarnya apakah sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditentukan. Langkah pertama yang dilakukan adalah 

membuat baku kerja pembanding akrilamida, kemudian dilakukan ekstraksi 

akrilamida dari tepung kentang berdasarkan hasil optimasi yang telah dilakukan 

sebelumnya, dan kemudian mengidentifikasi senyawa akrilamida dengan 

menggunakan metode KCKT.  Dari identifikasi ini akan didapatkan waktu retensi 

untuk memastikan kesamaan baku kerja pembanding dengan sampel, serta 

dilakukan penetapan kadar dengan perhitungan persamaan regresi dan kurva 

kalibrasi. Kadar yang didapatkan akan diketahui dari luas area dari hasil 

percobaan menggunakan metode KCKT. 

 


