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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tepung Jagung 

2.1.1  Jagung  

Tanaman jagung termasuk famili rumput-rumputan (graminae) dari sub  

famili myadeae.  Dua famili yang berdekatan dengan jagung adalah teosinte dan 

tripsacum yang diduga merupakan asal dari tanaman jagung. Teosinte berasal dari 

Meksiko dan Guatemala sebagai tumbuhan liar di daerah pertanaman jagung.  

Jagung merupakan tanaman berumah satu  (Monoecious)  dimana letak bunga 

jantan terpisah dengan bunga betina pada satu tanaman (Muhadjir, 1988). 

Jagung merupakan tanaman serealia yang paling produktif di dunia, sesuai 

ditanam di wilayah bersuhu tinggi, dan pematangan tongkol ditentukan oleh 

akumulasi panas yang diperoleh tanaman. Luas pertanaman jagung di seluruh 

dunia lebih dari 100 juta ha, menyebar di 70 negara, termasuk 53 negara 

berkembang. Penyebaran tanaman jagung sangat luas karena mampu beradaptasi 

dengan baik pada berbagai lingkungan. Jagung tumbuh baik di wilayah tropis 

hingga 50° LU dan 50° LS, dari dataran rendah sampai ketinggian 3.000 m di atas 

permukaan laut (dpl), dengan curah hujan tinggi, sedang, hingga rendah sekitar 

500 mm per tahun (Dowswell et al., 1996). 

Jagung menduduki urutan ketiga  setelah gandum dan padi  sebagai bahan 

makanan pokok di dunia,  di Indonesia sendiri, jagung merupakan komoditi 

tanaman pangan kedua terpenting setelah padi, bahkan di beberapa daerah seperti 

Madura dan Gorontalo, jagung merupakan makanan pokok (Arief dkk., 2014). 

Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga merupakan sumber protein yang 

penting dalam menu masyarakat di Indonesia. Jagung kaya akan komponen 

pangan fungsional, termasuk  serat pangan yang dibutuhkan tubuh, asam lemak 

esensial, isoflavon, mineral (Ca, Mg, K, Na, P, Ca dan Fe), antosianin,  

betakaroten (provitamin A), komposisi asam amino esensial, dan lainnya (Suarni 

dan M. Yasin, 2011). 

Produksi jagung pada tahun 2007 dapat dilihat pada Angka tetap (ATAP) 

yaitu 13,29 juta ton pipilan kering. Dibandingkan dengan produksi tahun 2006, 

produksi tersebut meningkat 1,68 juta ton atau 14,45%. Angka Ramalan II 
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(ARAM II) produksi jagung tahun 2008 diperkirakan 14,85 juta ton pipilan kering 

atau meningkat 1,57 juta ton (11,79%) dibandingkan dengan produksi tahun 2007. 

Kenaikan produksi terjadi karena peningkatan luas panen 284,52 ribu hektar 

(8,50%) dan produktivitas 190 kg/ha (5,48%) (BPS, 2008). 

Berbagai varietas unggul jagung telah tersedia, bahkan Badan Litbang 

Pertanian telah melepas varietas khusus jagung untuk pangan seperti Anoman-1 

dan Srikandi Putih-1. Ketersediaan varietas khusus tersebut membuka peluang 

untuk memanfaatkan jagung sebagai bahan tepung lokal. Sifat fisikokimia tepung 

jagung beragam, bergantung pada varietasnya. Karakteristik sifat fisikokimia dan 

amilograf tepung dari beberapa varietas jagung disajikan pada Tabel II.1 (Suarni, 

2009). 

Tabel II.1 Sifat Fisikokimia Tepung Jagung dari Beberapa Varietas Jagung 

(Suarni, 2009) 

Varietas 
DSA 
(%) 

DSM 
(%) 

Amilosa 
(%) 

Gluten 
(%) 

Emulsi 
(%) 

Tekstur 

Anoman-1  
Srikandi putih-1  
Lokal pulut  
Lokal non-pulut  

15,96 
15,12 
16,04 
15,21 

7,34 
8,14 
9,65 
8,11 

20,71 
21,70 
8,99 
18,32 

<1 
<1 
<1 
<1 

42,40 
45,60 
48,40 
40,50 

Agak halus 
Agak halus 
Agak halus 
Agak halus 

Keterangan:  

DSA = Daya Serap Air 

DSM = Daya Serap Minyak 

Produksi jagung di berbagai daerah yang melimpah dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah dari jagung. Hal ini mendorong 

terjadinya diversifikasi pangan pada jagung (Arief dkk., 2014).  Menurut Riyadi 

(2003), diversifikasi pangan merupakan suatu proses pemilihan pangan yang tidak 

hanya tergantung pada satu jenis pangan, akan tetapi memiliki beragam pilihan 

(alternatif) terhadap berbagai bahan pangan. Diversifikasi pengolahan jagung 

yang dilakukan adalah tepung, kerupuk, susu, dan dodol jagung. Pengolahan 

jagung menjadi bentuk tepung lebih dianjurkan dibanding produk setengah jadi 

lainnya (Arief dkk., 2014). Jagung dalam bentuk tepung lebih fleksibel, lebih 

tahan lama, praktis, dapat diperkaya dengan zat gizi (fortifikasi), dan lebih cepat 

dimasak sesuai dengan tuntutan kehidupan modern yang serba praktis (Damardjati  

et al., 2000;Suarni dan Firmansyah, 2005). 
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Tepung  jagung merupakan bahan yang bermanfaat untuk industri makanan, 

yang banyak digunakan sebagai pengental, pembentuk gel, penggembur dan agen  

penahan air dari makanan. Molekul tepung terdiri dari bagian amorf (amilosa) dan 

daerah kristalin (amilopektin), rasio dan proporsi amilosa dan amilopektin 

berkisar 20% sampai 25% untuk amilosa dan dari 75% sampai 80% untuk 

amilopektin (Rayan et al., 2015). 

 Tabel II.2  Analisis Ukuran Partikel dari Berbagai Zat Tepung (Molenda 
et al., 2006) 

Zat tepung Diameter 
(µm) 

Luas permukaan 
spesifik (m2/g) 

Volume rata-rata 
tertimbang (µm) 

Kentang  
Gandum  
Jagung  
Tapioka  
Bayam  

41,5 
20,2 
13,8 
15,6 
2,97 

0,315 
0,564 
0,809 
0,801 
2,75 

43,82 
20,63 
14,00 
16,10 
3,48 

 

Pada tabel II.2 dapat dilihat bahwa kentang memiliki diameter ukuran 

partikel paling besar diantara yang lain. Volume rata-rata ukuran partikel dari 

kentang merupakan volume rata-rata terbesar sementara jagung berada diurutan 

kedua. Selain dari data diatas, untuk membedakan zat tepung dari berbagai bahan 

dapat digunakan analisis mikroskopis.  
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Keterangan: 

a. Kentang  

b. Gandum 

c. Jagung  

d. Tapioka  

e. Bayam  

Gambar 2.1 Gambar Mikroskopis Zat Tepung yang Telah Diuji (Molenda et al., 
2006) 

2.1.2 Proses Pembuatan Tepung Jagung 

Tepung jagung merupakan butiran-butiran halus yang berasal dari jagung 

kering yang dihancurkan (Qanytah, 2012). Tepung jagung dapat diolah menjadi 

berbagai makanan atau mensubstitusikannya dengan terigu pada produk pangan 

yang berbahan dasar terigu. Tepung jagung bersifat fleksibel karena dapat 
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digunakan sebagai bahan baku berbagai produk pangan. Juga relatif mudah 

diterima masyarakat karena tepung jagung telah banyak dimanfaatkan dalam 

berbagai produk pangan, seperti tepung beras dan terigu (Richana, 2010).  

Tepung jagung dapat digunakan dalam pembuatan berbagai produk 

makanan, antara lain roti,  muffins, donat,  pancake, makanan bayi, biskuit, wafer, 

sereal sarapan siap saji, dan juga sebagai bahan pengisi dan pengikat dalam 

produk  olahan daging (Kent dan Evers, 1994). 

Tepung jagung memiliki berbagai kandungan kimia yang bermanfaat bagi 

tubuh. Komposisi kimia tepung jagung dalam 100 g bahan menurut Departemen 

Kesehatan RI dapat dilihat pada Tabel II.3. 

Tabel II.3 Komposisi Kimia Tepung Jagung dalam 100 g (Departemen Kesehatan 
RI, 1996) 

Komposisi Jumlah 
Kalori (kal)  
Protein (g)  
Lemak (g)  
Karbohidrat (g)  
Kalsium (g)  
Fosfor (mg)  
Besi (mg)  
Vitamin A (SI)  
Vitamin B1 (mg)  
Vitamin C (mg)  
Air (g)  
Bdd (%) 

355,0 
9,2 
3,9 
73,7 
10,0 
256,0 
2,4 
510,0 
0,38 
0,0 
12,0 
100,0 

 

Salah satu kelebihan dari tepung jagung sebagai bahan pangan adalah 

kandungan serat pangannya lebih tinggi dibandingkan dengan terigu. Serat pangan 

ada yang larut dan tidak  larut dalam air. Serat pangan yang larut dalam air 

terutama berperan dalam memperlambat penyerapan karbohidrat, memberikan 

rasa kenyang yang lebih lama, serta memperlambat kemunculan glukosa darah 

sehingga insulin yang dibutuhkan untuk mentransfer glukosa ke dalam sel-sel 

tubuh dan diubah menjadi energi semakin sedikit (Eckel, 2003).  

Masalah utama yang dihadapi pada komoditas jagung terletak pada 

kandungan asam amino serta gula sebagai sumber energi yang masih rendah. 

Berdasarkan hal itu, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
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kandungan asam aminonya adalah melalui proses fermentasi tepung jagung 

dengan menggunakan mikroba/kapang tertentu, karena aktifitas  kapang selama 

fermentasi mampu menghasilkan enzim extraseluler alfa amylase dan enzim 

protease yang diharapkan bisa menghidrolisis pati menjadi gula fruktosa dan 

mensubstitusi kekurangan akan asam amino pada tepung jagung, dan berpengaruh 

pada kualitas produk akhir baik dari segi rasa maupun gizi (Wignyanto dan 

Nurika, 2011).  

Hasil fermentasi juga sangat tergantung pada tepung jagung sebagai bahan 

dasar (substrat), macam mikroba atau inokulum, dan kondisi lingkungan yang 

sangat mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme mikroba tersebut (Rusdi, 

1992). Penggunaan kapang ini pada konsentrasi dan lama inkubasi tertentu akan 

mempengaruhi kecepatan proses fermentasi dan kualitas produk akhir baik dari 

segi rasa maupun gizi (Arief dkk., 2014). 

Menurut Qanytah (2012), proses pembuatan tepung jagung pada umumnya 

dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut ini:  

(1) Pembuatan Beras Jagung  

Tahap awal pembuatan jagung dimulai dengan proses pemberasan jagung 

pipilan. Sebelum biji jagung (jagung pipilan) diproses untuk tepung terlebih 

dahulu dibersihkan dan dikeringkan selama 1-2 jam pada suhu 50º C. Setelah itu 

dilakukan penggilingan untuk memisahkan kulit ari, lembaga dan endosperm. 

Hasil penggilingan kemudian dikeringkan hingga kadar air 15-18 % (Qanytah, 

2012).   

(2) Penepungan Kering  

Penepungan (milling) adalah cara pengolahan biji-bijian atau daging buah 

kering yang dihaluskan sehingga menjadi tepung atau bubuk. Misalnya tepung 

beras, tepung tapioka, tepung jagung, tepung terigu, sagu, dan beras ketan. 

Dengan adanya pemrosesan penepungan maka butiran-butiran tepung yang sangat 

halus, permukaan bidangnya menjadi sangat lebar. Pada dasarnya penepungan itu 

sendiri  juga menyebabkan bahan menjadi bersifat higroskopis, yaitu bahan halus 

mudah sekali menjadi lembab karena sangat mudah menyerap uap air. Namun 

keuntungan dari penepungan yang paling tampak adalah aroma dan cita rasa 

bahan yang ditepungkan menjadi sangat mencolok (Sugito dkk,1995). 
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Umumnya pembuatan tepung jagung dilakukan dengan memisahkan 

lembaga dan kulitnya. Penepungan dilakukan menggunakan ayakan berukuran 50 

mesh. Selanjutnya tepung dikeringanginkan dan kemudian diayak dengan 

pengayak bertingkat untuk mendapatkan berbagai tingkatan, misalnya butir halus, 

kasar, agak halus, dan tepung halus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 

tepung jagung tanpa pemisahan lembaga akan didapatkan kadar lemak yang 

cukup tinggi (7,33%). Tingginya kadar lemak tersebut berhubungan dengan 

ketahanan produk terhadap ketengikan akibat oksidasi lemak (Qanytah, 2012). 

(3) Perendaman dengan Air  

Pada pembuatan tepung jagung dengan metode perendaman air, beras 

jagung direndam selama 24 jam dengan air, ditiriskan, dijemur, digiling dan 

diayak dengan saringan 60 mesh. Tepung yang dihasilkan dijemur kembali 

dengan sinar matahari agar kadar airnya rendah. Proses ini relatif mudah dan 

murah, sehingga sangat sesuai untuk diaplikasikan di tingkat pedesaan (Qanytah, 

2012). 

(4) Penggunaan Larutan Kapur  

Selain dengan metode perendaman air, proses penepungan jagung juga 

dapat dilakukan dengan menggunakan larutan kapur. Pada metode ini, biji jagung 

direndam dengan larutan kapur (5%) selama 24 jam kemudian dikeringkan sampai 

kadar air 14%, digiling dan diayak menjadi tepung. Penggunaan larutan kapur 5% 

dapat melepaskan perikarp dalam jumlah yang besar. Selain itu juga dapat 

ditambahkan Calsium Hidroksida (CaOH) atau kapur tohor atau lime dengan 

konsentrasi penambahan harus lebih rendah dari 5%, dan konsentrasi yang sering 

digunakan adalah 1%. Penambahan  lime  akan menghancurkan pericarp dan 

kemudian terbuang selama pencucian, selain itu  penambahan lime juga akan 

mengurangi jumlah mikroba, memperbaiki tekstur, aroma, warna, dan umur 

simpan tepung. Lime yang digunakan biasanya terlarut dalam air, jagung akan 

menyerap 28-30% air selama pemasakan dan 5-8% selama perendaman (Qanytah, 

2012). 

Selama proses pengolahan tepung jagung, cara-cara penanganan yang 

diterapkan oleh  pekerja akan berdampak terhadap mutu jagung. Cara-cara yang 

kasar, tidak bersih dan higienis akan menyebabkan penurunan mutu dan 
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tercemarnya jagung hasil olahan. Syarat mutu tepung jagung meliputi keadaan 

bau, rasa, warna, cemaran benda asing, kehalusan, kadar air, abu, serat kasar, 

derajat asam, kandungan logam, dan mikroba .Untuk dapat menjangkau pasaran 

secara luas, maka ketentuan persyaratan kualitas tepung jagung harus terpenuhi 

sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) (Qanytah, 2012). 

Syarat mutu tepung jagung berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI 

01-3727-1995) dapat dilihat pada Tabel II.3. Kriteria fisik mutu tepung jagung 

(bau, rasa, warna) harus normal, yaitu bau spesifik jagung, rasa khas jagung, 

warna sesuai bahan baku jagung (putih, kuning), dan secara umum sesuai spesifik 

bahan aslinya (Suarni, 2009). 

Tabel II.4 Syarat Mutu Tepung Jagung Berdasarkan SNI 01-3727-1995 
(Badan Standarisasi Nasional, 1995). 

Kriteria Uji Satuan Persyaratan 
Bau  
Rasa   
Warna   
Benda asing  
Serangga  
Pati lain selain jagung  
Kehalusan   
-  Lolos 80 mesh  
-  Lolos 60 mesh  
Air   
Abu   
Silikat   
Serat kasar  
Derajat asam  
Timbal  
Tembaga   
Seng   
Raksa   
Cemaran arsen  
Angka lempeng total  
E. coli Kapang 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
  
%  
%  
%(b/b)  
%(b/b)  
%(b/b)  
% (b/b)  
ml NaOH/100 g  
mg/kg  
mg/kg  
mg/kg  
mg/kg  
mg/g  
koloni/g  
APM/g  
koloni/g  

Normal  
Normal  
Normal  
Tidak boleh  
Tidak boleh  
Tidak boleh  
  
Minimum 70  
Maksimum 99  
Maksimum 10  
Maksimum 1,50  
Maksimum 0,10  
Maksimum 1,50  
Maksimum 4  
Maksimum 1  
Maksmum 10  
Maksimum 40  
Maksimum 0,05  
Maksimum 0,50  
Maksimum 5 x 106 
Maksimum 10   
Maksimum 104 

2.2 Keamanan Makanan 

 Menurut UU No 18 Tahun 2012 pasal 1 tentang makanan, keamanan 

makanan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah makanan 

dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat 
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mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman 

untuk dikonsumsi. Sementara menurut Saparinto (2006), keamanan makanan 

adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah makanan dari 

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

merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. 

Makanan yang aman setara bermutu dan bergizi tinggi sangat penting 

peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan 

serta peningkatan kecerdasan masyarakat. Keamanan makanan merupakan 

masalah kompleks sebagai hasil interaksi antara toksisitas mikrobiologik, 

toksisitas kimia dan status gizi. Hal ini saling berkaitan, dimana pangan yang 

tidak aman akan mempengaruhi kesehatan manusia yang pada akhirnya 

menimbulkan masalah terhadap status gizi (Seto, 2001). 

Menurut Anwar (2004) makanan yang tidak aman dapat menyebabkan 

penyakit yang disebut dengan foodborne deseases yaitu gejala penyakit yang 

timbul akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan/senyawa beracun 

atau organisme patogen. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh makanan dapat 

digolongkan ke dalam dua kelompok utama yaitu infeksi dan intoksikasi. Istilah 

infeksi digunakan bila setelah mengkonsumsi pangan atau minuman yang 

mengandung bakteri patogen, timbul gejala-gejala penyakit. Intoksikasi adalah 

keracunan yang disebabkan karena mengkonsumsi pangan yang mengandung 

senyawa beracun. 

2.3 Kontaminan Makanan 

Kontaminan makanan adalah bahan atau senyawa yang secara tidak sengaja 

ditambahkan, tetapi terdapat pada produk pangan.  Kontaminan makanan ini  bisa 

masuk dan terdapat dalam produk  pangan sebagai akibat dari (i) penanganan 

dan/atau proses mulai dari tahap produksi (di tingkat kultivasi maupun di pabrik), 

pengemasan, transportasi, penyimpanan atau pun penyiapannya; dan (ii) 

pencemaran dari lingkungan (environmental contamination) (Hariyadi, 2010). 

Jenis-jenis kontaminan yang bisa menyebabkan permasalahan keamanan 

makanan antara lain dinyatakan pada tabel II.5 berikut: 
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Tabel II.5 Jenis-jenis Kontaminan (Hariyadi, 2010). 

Kontaminan mikrobial  Kontaminan Kimia  Kontaminan Fisik  
•  Virus  
•  Bakteri  
•  Protozoa  
•  Parasit  
•  Prion 

•  Mikotoksin  
•  Toksin Jamur  
•  Toksin Kerang  
•  Pestisida, Herbisida,  
Insektisida  
•  Residu Antibiotik & 
hormon pertumbuhan  
•  Pupuk  
•  Logam Berat  
•  dan lain-lain 

•  Gelas  
•  Kayu  
•  Batu  
• Logam (potongan paku, 
biji stapler)  
•  Serangga  
•  Tulang  
•  Plastik  
•  Barang personal  
•  dan lain-lain 

 

Pada umumnya kontaminan pangan ini mempunyai konsekuensi pada mutu 

dan keamanan  pangan; karena bisa mempunyai implikasi risiko kesehatan publik.  

Terdapat tiga (3) jenis kontaminan pangan; yaitu (i) kontaminan mikrobial; (ii) 

kontaminan fisika, dan (ii) kontaminan kimia.  Disamping itu, akhir-akhir ini 

ditengarai pula munculnya berbagai kontaminan baru (emerging contaminants) 

yang juga perlu diperhatikan. Jika terdapat dalam jumlah yang melebihi tingkat 

ambangnya, keberadaan kontaminan ini bisa memberikan anacaman terhadap 

kesehatan manusia (Hariyadi, 2010). 

Disadari bahwa masing-masing kontaminan mempunyai karakteristik yang 

unik.  Beberapa kontaminan bahkan memang terbentuk secara alami.  Ada juga 

kontaminan yang terbawa dari air (air adalah media yang paling banyak 

digunakan dalam proses produksi pangan; dan bahkan sering menjadi bagian 

komposisi dari bahan pangan), udara atau pun tanah. Sebagai contoh adalah  

logam berat seperti kadmium, timah, merkuri, dan arsenik, yang dapat ditemukan 

di udara, tanah, dan air (Zukowska & Biziuk, 2008), karena itu besar 

kemungkinan mereka berpindah ke bahan makanan. Ada juga kontaminan yang 

terbentuk selama proses pengolahan makanan (Hariyadi, 2010). Hal ini sesuai 

dengan pendapat Nerín et al. (2015) bahwa kontaminan dapat muncul pada setiap 

tahap pada proses pengolahan makanan.  

2.3.1 Kontaminan dalam Proses Pengolahan Makanan 

Sekitar 80-90% makanan diolah dengan proses pemanasan. Penggunaan 

suhu yang tinggi pada proses memasak yang dikombinasi dengan faktor eksternal, 
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dapat menyebabkan pembentukan senyawa beracun, yang dapat memiliki efek 

merugikan pada kualitas dan keamanan makanan. Senyawa beracun tersebut 

(misalnya, akrilamida, 3-MCPD, nitrosamin chloropropanols, furan dan PAHs) 

dapat dibentuk dalam makanan selama proses pengolahan, seperti selama 

pemanasan, baking, memanggang, pembakaran, pengalengan, hidrolisis atau 

fermentasi (Nerín et al., 2015). 

(1) Akrilamida  

Akrilamida ditemukan pada makanan yang olahan pabrik maupun makanan 

yang dimasak di rumah. Sebagian besar Akrilamida terbentuk pada makanan yang 

mengandung tepung dan karbohidrat tinggi (misalnya, kentang goreng) yang 

diolah pada suhu tinggi (> 120˚ C). Kontaminan ini  keluar dari lapisan kerak 

melalui air yang dihasilkan oleh makanan seperti pada pengukusan,  merembes 

melewati kerak atau melalui struktur kapiler dari matriks (Nerín et al., 2015). 

Pembentukan akrilamida tergantung pada banyak kondisi, diantaranya yang 

paling utama adalah perpindahan panas, yang merupakan pengaruh dari suhu dan 

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

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

Perpindahan lemak ke dan dari substrat ke dalam lemak goreng tergantung pada 

kandungan lemak dari makanan  serta pada kondisi menggoreng. Senyawa polar 

(yaitu, pigmen) lolos ke minyak goreng. Prekursor kontaminan ini dapat terjadi 

secara alami dalam matriks makanan, seperti dalam kasus akrilamida, yang 

terbentuk selama reaksi Maillard antara asam amino asparagin dan gula pereduksi 

(Nerín et al., 2015).  

(2) 3-MCPD  

Salah satu kontaminan yang muncul akibat proses pemanasan yang 

terbentuk ketika makanan yang mengandung garam kontak dengan minyak pada 

suhu tinggi yaitu ester dari asam lemak chlorophenol, seperti 3-monochloro-1,2-

propanediol (3-MCPD) dan golongngannya. Margarine, minyak nabati dan lemak 

nabati telah disampaikan sebagai faktor utama dalam proses deodorisasi pada 

suhu tinggi yang membentuk senyawa ini. Tingkat 3-MCPD pada makanan yang 

terkontaminasi dapat mencapai hingga 14,7 mg/kg.  Susu formula bayi juga 
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dilaporkan ada kemungkinan dapat terkontaminasi senyawa 3-MCPD ini  (Nerín 

et al., 2015).  

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). 

(3) Nitrosamin Chloropropanols 

Nitrosamines terbentuk dari interaksi antara komponen alami makanan 

dengan zat aditif makanan selama pemanasan. Nitrosodimethylamine telah 

terdeteksi dalam makanan tertentu sebagai hasil dari proses pengeringan dengan 

api langsung atau pememanggangan. Dalam hal ini, nitrogen oksida di udara 

kering bereaksi dengan amina dalam makanan pada saat pemanasan. 

Nitrosodimethylamine adalah nitrosamine yang mudah menguap yang paling 

umum ditemukan dalam makanan. Nitrosopyrrolidine juga muncul dalam 

sebagian kecil makanan (Byun et al., 2004).  

Daging asap dapat mengandung nitrosamin karena daging mengandung 

amina dan natrium nitrit, sumber zat nitrosasi, yang sering ditambahkan ke daging 

asap sebagai pengawet. Daging babi asap hampir selalu terdeteksi mengandung 

nitrosamin, terutama nitrosopyrrolidine dan mengandung dimethylnitrosamine 

dalam jumlah sedikit. Pembentukan Nitrosamin selama proses penguapan atau 

pendidihan (suhu lebih rendah yaitu 100˚C)  lebih rendah dari jumlah yang 

terbentuk selama penggorengan, pembakaran atau pemanggangan (Byun et al., 

2004).  

(4) Furan  

Furan terdapat dalam berbagai makanan yang diolah dengan proses 

pemanasan, terutama pada kopi, makanan kaleng dan botol. Furan berperan dalam 

pemberian rasa pada makanan dan dapat dibentuk dari beberapa prekursor, seperti 

asam askorbat, degradasi karbohidrat, degradasi asam amino serta oksidasi asam 

lemak (Johansson & Jágerstad, 1993).  
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Votilisasi furan selama pemanasan sangat tergantung pada matriks 

makanan. Secara khusus, senyawa lipofilik, seperti minyak, menyebabkan retensi 

yang signifikan dari furan. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa furan tidak 

hanya terdapat dalam produk dengan wadah tertutup tetapi juga dalam produk 

tepung dengan kadar air rendah (Van Lancker et al., 2009). 

(5) PAHs 

Proses pembentukan kontaminan makanan selama pemanasan yang 

selanjutnya adalah polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), yang muncul pada 

makanan yang dipanggang dan diasap  (Johansson & Jágerstad, 1993). Sebagian 

besar PAHs secara kimiawi bersifat inert, hidrofobik, dan larut dalam pelarut 

organik. PAH merupakan polutan lingkungan yang ditemukan di berbagai tempat, 

yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna atau pirolisis dari bahan organik 

selama proses industri dan berbagai aktivitas manusia. Mereka berasal dari 

beragam sumber seperti asap tembakau, knalpot mesin, sulingan minyak bumi, 

dan produk golongan batubara, dengan sumber pembakaran mendominasi (Simko, 

2002).  

PAH telah ditemukan dalam air, udara, tanah, dan dalam berbagai makanan, 

termasuk minyak, lemak, produk asap/panggang, tanaman, hasil laut, merokok 

perasa, kopi, teh, dan minuman (Gomaa et al., 1993). Benzo [a] pyrene (B[a]P), 

merupakan senyawa yang paling karsinogenik dari ke 16 golongan PAH. Ia 

mendapat perhatian khusus karena kontribusinya yang lebih tinggi sebagai 

penyebab kanker pada manusia. B(a)P digunakan sebagai penanda adanya PAHs 

dalam makanan (Rey et al., 2009).  

2.4 Akrilamida 

 Akrilamida menjadi dikenal luas di Swedia pada tahun 1997 sebagai 

akibat dari "tragedi Hallandsås". Tragedi Hallandsås ini mengacu pada proyek 

yang diprakarsai oleh Badan Kereta Api Swedia untuk membangun dua 

terowongan kereta api dengan panjang 8,6 kilometer di Hallandsås, Barat Daya 

Swedia. Akibat dari adanya serangkaian kecelakaan dan pembengkakan biaya 

yang terjadi, jadwal pembangunan menjadi tersendat. Untuk mencegah air bocor 

ke dalam terowongan yang akan menunda kemajuan pembangunan, terpaksa 

digunakan sebuah segel yang mengandung akrilamida yaitu Rhoca-Gil pada Maret 
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1997. Pada akhir September 1997, ditemukan kematian dari ikan di tambak ikan 

terdekat dan kelumpuhan sapi yang merumput di dekat anak sungai yang 

terkontaminasi oleh air yang berasal dari proyek terowongan. Dari temuan 

tersebut ditemukan bahwa sejumlah besar akrilamida bocor ke saluran air dan 

menyebabkan keracunan (Bonneck 2008; Löfstedt, 2003). 

Margarita Törnqvist, kepala tim peneliti Departemen Kimia Lingkungan di 

Universitas Stockholm, memeriksa darah sapi di kawasan terowongan. Tornqvist 

menemukan bukti bahwa sapi tersebut telah keracunan akrilamida. Dalam darah 

pekerja terowongan yang dianalisis berikutnya, ditemukan konsentrasi tinggi 

akrilamida dan dikhawatirkan membawa efek buruk pada kesehatan mereka. 

Temuan ini juga menarik banyak perhatian media. Beberapa hari setelah media 

mengangkat berita tersebut mayoritas penduduk Swedia mengetahui bahwa 

akrilamida adalah zat beracun (Bonneck 2008; Löfstedt, 2003). 

Penyelidikan kemudian diperluas untuk menyelidiki sumber akrilamida. 

Kemudian dalam percobaan lebih lanjut, Tornqvist 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, tapi pekerjaan ini harus dihentikan untuk 

beberapa jangka waktu. Pada awal musim gugur tahun 2001, dengan 

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

menemukan hingga beberapa ribu mikrogram per kilogram dari akrilamida dalam 

kentang yang dipanaskan di bawah kondisi percobaan. Pada saat yang sama, 
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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 17 Oktober 2001, untuk membahas temuan 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. Pada saat yang 

sama. Pada bulan Februari 2002, para agen SNFA telah mengkonfirmasi hasil 

Törnqvist dengan eksperimen mereka sendiri dan ingin mempublikasikannya 

(Bonneck 2008; Löfstedt, 2003). 

Pada pertengahan April 2002, artikel Törnqvist ini telah diterima untuk 

dipublikasikan dalam Journal of Agricultural and Food Chemistry, dan 

berdasarkan hal tersebut maka diputuskan bahwa konferensi pers akan diadakan 

pada tanggal 24 April 2002. Kantor berita seperti Reuters menghadiri konferensi 

pers dan menulis dan mengirimkan ringkasan melalui wires. Konferensi pers 

Swedia tersebut  juga 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 yang dilakukan WHO sejauh ini merupakan tindakan yang memberikan 

respon besar terkait pengumuman dari Swedia tersebut (Bonneck 2008; Löfstedt, 

2003). 

2.4.1 Karakteristik Akrilamida 

 

 

Gambar 2.2 Rumus Struktur Akrilamida  

Akrilamida (2-propenamide) merupakan amida tak jenuh yang telah 

diproduksi sejak tahun 1950 dengan cara hidrasi akrilonitril (Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry [ATSDR], 2009; Castle dan Eriksson, 2005; 

Friedman, 2003; Medeiros et al., 2012). Akrilamida digunakan untuk berbagai 
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keperluan seperti menjernihkan air minum, pembuatan kertas, pengolahan bijih 

besi, pembuatan bahan pengepres, bahan untuk plastik, pembungkus makanan, 

dan bahan dalam pembuatan kosmetik (Otles et al., 2004).  

Akrilamida (Sinonim: 2-Propenamida, etilen karboksi amida, akrilik amida, 

asam propeonik amida, vinil amida) 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. Monomernya cepat 

berpolimerisasi pada titik leburnya atau di bawah sinar ultraviolet. Akrilamida 

dalam larutan bersifat stabil pada suhu kamar dan tidak berpolimerisasi secara 

spontan. Akrilamida memiliki rumus molekul C3H5NO (Harahap, 2006). 

Akrilamida dapat mengalami depolimerasi dari poliakrilamid menjadi akrilamid 

karena pengaruh suhu, cahaya, dan lingkungan luar (Lignert et al., 2002). 

Untuk dapat membedakan senyawa akrilamida dengan senyawa lain dapat 

dilihat dari sifat fisikokimianya. Sifat-sifat fisikokimia akrilamida dapat dilihat 

pada tabel II.6 berikut:  

Tabel II.6 Sifat Fisikokimia Akrilamida (Harahap, 2006) 

Sifat Fisikokimia Keterangan 
Bobot molekul  
Kelarutan dalam g/100 ml pelarut 
pada suhu 30˚C 
 
 
Titik lebur 
Titik didih 
 
Tekanan penguapan 

71,08 
air 215,5; aseton 63,1; benzen 
0,346; etanol 66,2; kloroform 
2,66; metanol 15,5; n-heptan 
0,0068 
84,5˚C 
87˚C (2 mmHg), 105˚C 
(5mmHg), 125˚C (25 mmHg);  
0,009 kPa (25˚C); 0,004 kPa 
(40˚C); dan 0,09 kPa (50˚C) 

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

berasal dari residu monomer yang dilepaskan dari poliakrilamida untuk perawatan 

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). 
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2.4.2  Sifat Farmakokinetika Akrilamida 

 Akrilamida dapat diabsorbsi melalui saluran pernafasan, saluran 

pencernaan, dan kulit. Pada pendistribusiannya, akrilamida terdapat dalam 

kompartemen sistem tubuh dan dapat menembus selaput plasenta. Berdasarkan 

data bioavailabilitas absorbsi akrilamida tercepat diperoleh melalui rute oral, di 

dalam tubuh akrilamida didistribusi melalui cairan tubuh dan dimetabolisme oleh 

enzim sitokrom P450  lalu 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).  

Pada urin tikus, telah ditemukan metabolit, seperti asam merkapturat dan 

sistein-s-propionamida. Glisidamida, merupakan metabolit utama dari akrilamida, 

yaitu epoksida yang lebih dicurigai dapat menyebabkan penyakit kanker dan 

bersifat genotoksik pada hewan coba daripada akrilamida. Akrilamida dan 

metabolitnya terakumulasi dalam sistem saraf dan darah. Akrilamida dicurigai 

lebih bersifat neurotoksik dibandingkan dengan glisidamida. Pada ginjal, hati dan 

sistem reproduksi pria juga terjadi akumulasi (Harahap, 2006). 

2.4.3 Toksikologi Akrilamida 

Akrilamida merupakan senyawa toksik sedangkan poliakrilamida yang 

merupakan polimernya tidak lagi bersifat toksik. Akrilamida telah diklasifikasikan 

sebagai senyawa yang mungkin menyebabkan kanker atau berpotensi sebagai 

karsinogen pada manusia (Friedman, 2003). 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).  
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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 fertilitas belum dilaporkan. Dengan pemberian secara oral, topikal, 

dan intraperitonial akrilamida dapat memicu kanker kulit. Akrilamida, 

dimasukkan dalam kategori grup 2A yaitu senyawa yang hampir dipastikan 

menyebabkan kanker pada manusia (karsinogenik). 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). 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). 

2.4.4 Mekanisme Pembentukan Akrilamida dalam Makanan 

Asparagin yaitu asam amino utama yang mempunyai struktur mirip dengan 

akrilamida, dan diduga senyawa tersebut yang paling berperan dalam 

pembentukan akrilamida (Friedman, 2003). Akrilamida ditemukan pada beberapa 

makanan tertentu yang dalam proses dan pembuatannya menggunakan suhu 

tinggi, dengan meningkatnya pemanasan dan bertambahnya waktu dapat 

meningkatkan kadar akrilamida (Harahap, 2006).  

Penelitian pada tahun 2002  oleh Stadler et al. mengungkapkan bahwa 

Reaksi Maillard adalah salah satu jalur reaksi utama, terutama dalam keberadaan 

asparagin, yang secara langsung memberikan kontribusi pada pembentukan 

molekul akrilamida. Namun, jalur reaksi lainnya juga telah disarankan, seperti 

akrolein dilepaskan akibat degradasi oksidasi lipid  sehingga menyebabkan asam 

akrilik bereaksi dengan ammonia untuk membentuk akrilamida. Asam akrilik juga 

bisa dihasilkan dari asam aspartat pada reaksi Maillard (Keramat et al., 2010). 

Reaksi maillard merupakan suatu reaksi kimia pencoklatan non-enzimatik 

antara gula pereduksi dengan protein atau asam amino. Pembentukan reaksi 

maillard tergantung pada jenis bahan dan jalannya reaksi. Perubahan warna yang 
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terjadi bisa dari kuning lemah sampai coklat gelap. Banyak faktor yang 

mempengaruhi reaksi Maillard, seperti temperatur, aktivitas air, pH, kadar uap air 

dan komposisi kimia suatu bahan  (Morales dkk., 1998). Oleh karena itu ia 

berperan pada pembentukan warna dan rasa dalam berbagai variasi olahan 

makanan (Fogliano, 2014).  

Dalam reaksi Maillard  senyawa karbonil α-hidroksi (seperti fruktosa dan 

glukosa) jauh lebih efektif dari pada senyawa carbonylic lainnya. Hal ini secara 

logis dapat dijelaskan oleh kelompok α-hidroksi yang memainkan peranan penting 

dalam degradasi asparagin  yaitu  dengan menurunkan secara keseluruhan energi 

aktivasi dalam reaksi  Maillard (Eriksson, 2005).  

Akrilamida dapat terbentuk dari berbagai macam jalur. Skema pembentukan 

akrilamida dari beberapa jalur dapat dilihat pada gambar 2.3. 

Gambar 2.3 Mekanisme Pembentukan Akrilamida (Jin et al., 2013). 

Jalur utama pembentukan akrilamida adalah ketika asparagin dan senyawa 

α-hidroksikarbonil seperti gula pereduksi 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 
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Schiff akan mengalami dekarboksilasi untuk membentuk oxazolidin 5-one 

intermediet yang kemudian membentuk azomethazine ylide (dekarboksilasi basa 

Schiff) yang akan menghasilkan senyawa Amadori dekarboksilasi yang 

merupakan prekursor pembentukan akrilamida. Adanya grup hidroksil dapat 

membantu dalam proses penyusunan kembali azomethazine ylide menjadi 

senyawa Amadori dekarboksilasi  untuk membentuk akrilamida. Untuk jalur yang 

lain, ketika basa Schiff dirubah menjadi azomethazine 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. Asparagin 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 yang dapat juga terbentuk melalui jalur 

ini. Walaupun pembentukan akrilamida dalam makanan memiliki rute utama, ada 

pula rute pembentukan lain yaitu  melalui akrolein dan ammonia. Akrolein dan 

ammonia terbentuk dalam makanan yang kaya lemak lalu terjadi pembentukan 

akrilamida (Krishnakumar et al., 2014).  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).  

2.4.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Akrilamida dalam 

Makanan 

Pembentukan akrilamida dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Kondisi yang 

paling utama dalam mempengaruhi pembentukan akrilamida diantaranya adalah 

perpindahan panas, yang merupakan pengaruh dari suhu dan konduktivitas panas 

dari media pemanas (udara, lemak dan air), waktu pemanasan, aktivitas air dan pH 

dan konsentrasi amino dan karbonil reaktan (Nerín et al., 2015). Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi pembentukan akrilamida dalam makanan,  antara lain 

yaitu:  
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(1) Prekursor  

Senyawa prekursor (senyawa asal) yaitu lipida, terutama asam amino dan 

karbohidrat. Kuat dugaan akrilamida terbentuk dari berbagai senyawa prekursor 

yang banyak ditemukan pada makanan seperti asam amino/protein, karbohidrat 

terutama glukosa dan fruktosa, dan lipida (minyak dan lemak). Semakin banyak 

asam lemak tak jenuh maka semakin tinggi kadar akrilamida dalam makanan 

(Lingnert, 2002). 

(2) Suhu dan lama pemanasan 

Sudah ada banyak penelitian yang mengemukakan adanya korelasi antara 

suhu dan  lama pemanasan dengan kandungan akrilamida. Semakin tinggi suhu 

dan semakin lama pemanasan bahan makanan, semakin tinggi kadar akrilamida 

yang terbentuk. Beberapa peneliti mengemukakan bahwa akrilamida tidak 

terbentuk pada suhu dibawah 140˚C, sementara adapula yang mengatakan 

akrilamida tidak terbentuk dibawah suhu 120˚C sementara yang lain menyatakan 

bahwa akrilamida sudah terbentuk bahkan pada suhu 100˚C (Lingnert, 2002).  

(3) Kadar air  

Faktor lain yang mempengaruhi pembentukan akrilamida adalah kadar air. 

Akrilamida sedikit ditemukan bahkan tidak terdeteksi pada makanan yang diolah 

dengan kadar air yang tinggi seperti dikukus. Akrilamida juga tidak ditemukan 

pada bahan makanan mentah atau raw material. Disini dapat diketahui adanya 

korelasi antara kadar air dengan kadar akrilamida. Kadar air yang rendah juga 

berhubungan dengan semakin tingginya suhu yang digunakan untuk mengolah 

bahan makanan. Jadi dengan kadar air yang rendah pada bahan makanan maka 

tidak diperlukan suhu yang tinggi untuk mengolah makanan tersebut sehingga 

mengurangi potensi terbentuknya akrilamida pada makanan. Jika bahan makanan 

memiliki kadar air tinggi maka diperlukan suhu tinggi untuk mengolahnya 

(Lingnert, 2002). 

(4) pH 

Reaksi pembentukan akrilamida dipengaruhi oleh pH, terutama melalui 

reaksi Maillard. Kadar akrilamida meningkat pada pH 7 lalu menurun setelahnya 

(Lingnert, 2002). 
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2.5 Regulasi Akrilamida 

Setelah diumumkannya temuan akrilamida dalam makanan, FAO dan WHO 

meninjau dan mengevaluasi data yang ada pada akrilamida untuk memberikan 

rekomendasi sementara kepada pemerintah, industri, dan konsumen.  Berdasarkan 

data  World  Health Organization  (WHO) pada  populasi umum, rata-rata  asupan  

akrilamida melalui makanan berada  pada  rentang  0,3 – 0,8  µg/kg  BB/hari 

(FAO dan WHO, 2002). Sementara menurut  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. Sehingga asupan akrilamida  yang  

melebihi batas tersebut dirasa tidak cukup aman untuk di konsumsi setiap hari 

(OEHHA, 1999). Sementara di Eropa, asupan maksimal akrilamida dari makanan 

dilaporkan sebesar 0,05 mg/kg BB/hari (Keramat et al., 2010). 

Dosis akrilamida yang dapat menyebabkan efek toksik pada manusia  yaitu 

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

dengan berat badan ± 75 kg (BPOM, 2004). Joint FAO/WHO Expert Committee 

on Food Additives (JECFA) memperkirakan asupan akrilamida sebanyak 0,2 

mg/kg BB/hari tidak memberikan efek samping pada perubahan morfologi saraf 

(Burek et al., 1980). 

2.6 Metode Analisis Akrilamida dalam Berbagai Makanan 

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis akrilamida dalam sediaan, diantaranya dengan menggunakan 

kromatografi gas-spektrometri massa dan kromatografi cair-spektrometri massa 

(Harahap, 2006). 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian untuk mengidentifikasi 

keberadaan senyawa akrilamida, antara lain:  

(1) Metode yang sensitif telah dikembangkan dan divalidasi untuk analisis 

dalam produk sereal. Menggunakan GC/MS/MS dengan sinyal gangguan 

antara 70 -100 dapat dilakukan terhadap sampel (Hamlet CG et al. 2004). 

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

(3) Pengukuran kadar akrilamida dalam keripik kentang dengan menggunakan 

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) (Harahap dkk., 2005). 
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(4) Penetapan kadar akrilamida menggunakan pelarut ekstraksi dipercepat yang 

dilanjutkan dengan kromatografi ion dengan detektor UV atau MS (Silvano 

C, 2006). 

Pada bulan April 2002, pertama kali dipublikasikan, bahwa para peneliti 

dari Otoritas  Pangan Nasional Swedia dan Universitas Stockholm melaporkan 

keberadaan akrilamida pada beberapa makanan yang diolah dengan suhu tinggi, 

seperti kentang goreng dan kentang panggang. Semenjak itu, akrilamida juga 

dilaporkan keberadaannya pada makanan yang dimasak dan diolah dengan suhu 

tinggi di negara Eropa lainnya dan Amerika Serikat.  

Tabel II.7 Kadar Akrilamida dalam Berbagai Makanan (FAO dan WHO, 

2002) 

Kelompok 
makanan/produk 

Kadar akrilamida  (µg/kg) 
Mean Median Minimum-

Maximum 
Jumlah 
sampel 

Keripik 
kentang/ubi 
Roti 
Biskuit, crackers, 
roti panggang, roti 
kering 
Sereal sarapan 
Kue 
Minuman gandum 
instan 
Bubuk coklat 
Bubuk kopi  

1312 
 

112 
423 

 
 
 

298 
50 
50 
75  
200  

1343 
 

<50 
142 

 
 
 

150 
30 
50 
75   
200  

170 – 2287 
 

<50 – 450 
<30 – 3200 

 
 
 

<30 – 1346 
<30 – 162 
<50 – 70 

<50 – 100  
170 – 230  

38 
 

19 
58 

 
 
 

29 
41 
3 
2  
3  

Selain itu Shih et al. (2004) menyebutkan bahwa terdapat senyawa 

akrilamida dalam tepung jagung. Dibandingkan dengan tepung beras, tepung 

jagung memiliki kadar akrilamida yang lebih tinggi meskipun kadar akrilamida 

dari keduanya masih tergolong rendah. Kadar akrilamida tersebut dapat 

meningkat setelah proses penggorengan. 

2.7  Metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

2.7.1  Definisi Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

Kromatografi adalah suatu istilah umum yang digunakan untuk bermacam-

macam teknik pemisahan yang didasarkan atas partisi sampel  diantara suatu fase 

gerak yang bisa  berupa gas ataupun  cair dan rasa diam yang juga bisa berupa 
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cairan ataupun suatu padatan (Putra, 2004). Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

(KCKT) merupakan sistem pemisahan dengan kecepatan dan efisiensi yang tinggi 

juga detektor yang sangat sensitif dan beragam sehingga mampu menganalisis 

berbagai analit secara kualitatif maupun kuantitatif, baik dalam komponen tunggal 

maupun campuran (Lingnert, 2002). Ciri teknik ini adalah penggunaan tekanan 

tinggi untuk mengirim fase gerak ke dalam kolom. Dengan memberikan tekanan 

tinggi, laju dan efisiensi pemisahan dapat ditingkatkan dengan besar. 

Kromatografi penukar ion telah berhasil digunakan untuk analisis kation, anion 

dan ion organik (Veronika et al., 1999).  

Kegunaan umum KCKT adalah untuk pemisahan sejumlah senyawa 

organik, anorganik, maupun senyawa biologis, analisis ketidakmurnian dan 

analisis senyawa yang tidak mudah menguap. KCKT sering digunakan untuk 

menetapkan kadar senyawa tertentu seperti asam amino, asam nukleat, dan protein 

dalam fisiologis, juga menentukan kadar senyawa aktif pada obat dan lain-lain 

(Rohman, 2007). 

Kelebihan KCKT diantaranya adalah mampu memisahkan molekul-molekul 

dari suatu campuran, mudah melaksanakannya, kecepatan analisis dan kepekaan 

yang tinggi, dapat dihindari terjadinya dekomposisi/kerusakan bahan yang 

dianalisis, resolusi yang baik, dapat digunakan bermacam-macam detektor, kolom 

dapat digunakan kembali, mudah melakukan sample recovery (Putra, 2004). 

2.7.2 Prinsip Kerja KCKT  

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). 

Sistem yang digunakan dalam kromatografi sering dikelompokkan ke dalam 

salah satu dari empat jenis berdasarkan mekanisme kerjanya yaitu, adsorpsi, 

partisi, pertukaran ion dan eksklusi ukuran. Adsorpsi kromatografi timbul dari 

interaksi antara zat terlarut dan permukaan fase diam padat. Kromatografi partisi 
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melibatkan fase diam cair yang bercampur dengan eluen dan dilapisi pada 

pendukung inert. Kromatografi pertukaran ion memiliki fase diam dengan 

permukaan bermuatan ion yang berbeda dari muatan sampel. Teknik ini 

didasarkan pada ionisasi sampel. Semakin kuat muatan sampel, semakin kuat daya 

tarik untuk fase diam. Oleh karena itu, hal ini akan memakan waktu lebih lama 

untuk mengelusi kolom. Eksklusi ukuran adalah sistem sesederhana penyaringan 

sampel berdasarkan ukuran molekul. Fase stasioner terdiri dari bahan dengan 

ukuran pori terkontrol. Partikel yang lebih kecil terjebak dalam materi kolom dan 

akan mengelusi lambat partikel yang lebih besar. Beberapa jenis lain dari 

pemisahan kromatografi yang diketahui yaitu, termasuk kromatografi pasangan 

ion, yang digunakan sebagai alternatif untuk kromatografi pertukaran ion dan 

kromatografi kiral (untuk enantiomer terpisah) (Kupiec, 2004).  

2.7.3 Parameter pada KCKT  

Ada beberapa parameter pada kromatografi cair kinerja tinggi yang 

digunakan secara umum, diantaranya adalah: 

(1) Waktu Tambat (Retention time) 

Periode waktu antara penyuntikan sampel dan puncak maksimum yang 

terekam oleh detektor disebut sebagai waktu tambat.Waktu tambat dari suatu 

komponen yang tidak ditahan oleh fase diam 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 kolom semakin panjang, waktu 

hampa dan waktu tambat akan semakin besar, dan begitu juga sebaliknya (Meyer, 

2004). 

(2) Faktor Kapasitas  

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 (Meyer, 2004).  Dalam beberapa literatur 

lain, faktor kapasitas juga disebut sebagai faktor tambat (k’). Idealnya, analit yang 

sama jika diukur pada dua instrumen berbeda dengan ukuran kolom yang berbeda 

namun memiliki fase diam dan fase gerakyang sama, maka faktor tambat dari 

analit pada kedua sistem KCKT tersebut secara teoritis adalah sama (Meyer, 

2004). Faktor tambat yang disukai berada di antara nilai 1 hingga 10. Jika nilai k’  
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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. 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  

Proses pemisahan antara dua komponen dalam KCKT hanya 

memungkinkan bila kedua komponen memiliki kecepatan yang berbeda dalam 

melewati kolom. Kemampuan sistem kromatografi dalam  memisahkan atau 

membedakan analit yang berbeda dikenal sebagai selektifitas (a). Selektifitas 

umumnya tergantung pada sifat analit itu sendiri, interaksinya dengan permukaan 

fase diam serta jenis fase gerak yang digunakan.  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 

Salah satu karakteristik sistem kromatografi yang paling penting adalah  

efisiensi atau jumlah lempeng teoritis. Bilangan lempeng (N) yang tinggi 

disyaratkan untuk pemisahan yang baik yang nilainya semakin kecilnya nilai H. 

Istilah H merupakan tinggi ekivalen lempeng teoritis atau HETP (high equivalent 

theoretical plate) yang mana merupakan panjang kolom yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan satu lempeng teoritis (Gandjar dan Rohman, 2012).   

Kolom yang baik akan mempunyai bilangan lempeng yang tinggi dan nilai 

H yang rendah, untuk mencapai hal ini ada beberapa faktor yang mendukung yaitu 

kolom yang dikemas dengan baik, kolom yang lebih panjang, partikel fase diam 

yang lebih kecil, viskositas fase gerak yang lebih rendah dan suhu yang lebih 

tinggi, molekul-molekul sampel yang lebih kecil, dan pengaruh di luar kolom 

yang minimal (Gandjar dan Rohman, 2012).   

(5) Resolusi  

Tingkat pemisahan komponen dalam suatu campuran dengan metode 

kromatografi direfleksikan dalam kromatogram yang dihasilkan, untuk hasil 
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pemisahan yang baik puncak-puncak dalam kromatogram harus terpisah secara 

sempurna dari puncak lainnya. Resolusi adalah perbedaan waktu retensi 2 puncak 

yang saling berdekatan, dibagi dengan rata-rata lebar puncak, dengan rumus 

sebagai berikut:   

Rs = 
�(�����)

(�����)
 

Keterangan: 

t = waktu retensi puncak 

w = lebar puncak  

Nilai Rs mendekati atau lebih dari 1,5 akan memberikan pemisahan yang baik 

(Gandjar dan Rohman, 2012).  

(6) Asimeteri puncak 

Adanya puncak yang asimetris dapat disebabkan oleh hal–hal berikut:   

a) Ukuran sampel yang dianalisis terlalu besar. Jika sampel terlalu besar 

maka fase gerak tidak mampu membawa solut dengan sempurna 

karenanya terjadi pengekoran atau tailing.   

b) Interaksi yang kuat antara solut dengan fase diam dapat menyebabkan 

solut sukar terelusi sehingga dapat menyebabkan terbentuknya puncak 

yang mengekor.   

c) Adanya kontaminan dalam sampel yang dapat muncul terlebih dahulu 

sehingga menimbulkan puncak yang mendahului (fronting) (Gandjar dan 

Rohman, 2012). 

2.7.4 Komponen pada KCKT 

 

 

 

Gambar 2.4 Komponen KCKT  (Putra, 2004) 

Instrumentasi KCKT pada dasarnya terdiri atas delapan komponen pokok 

yaitu:  

(1) Wadah Fase Gerak 

Wadah fase gerak harus bersih dan inert. Wadah pelarut kosong ataupun 

labu dapat digunakan sebagai wadah fase gerak dan biasanya dapat menampung 
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fase gerak antara 1 sampai 2 liter pelarut. Fase gerak sebelum digunakan harus 

dilakukan degassing (penghilang 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) Sistem Penghataran 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, 2012). 

(3) Pompa 

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

Ada dua tipe pompa yang 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 menghasilkan suatu aliran yang berdenyut teratur (pulsating),oleh 

karena itu membutuhkan peredam pulsa atau peredam elektronik untuk, 

menghasilkan garis dasar (base line) 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). 

(4) Injektor    

Sampel yang akan dimasukkan  ke bagian  ujung kolom, harus dengan 

disturbansi yang minimum dari material kolom.  

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  
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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  µ dan dilakukan dengan cara  automatis  

(dengan menggunakan adaptor yang sesuai, volume yang lebih kecil dapat 

diinjeksifan secara manual). Pada  posisi LOAD, sampel diisi kedalam 

loop pada kinerja atmosfir, bila valve difungsikan, maka sampel akan 

masuk ke dalam kolom (Putra, 2004). 

(5) 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 5 cm.  

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

panjang kolom 25 -100 cm.  

Kolom umumnya dibuat dari stainlesteel 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 (Liquid Solid Chromatography,  

LSC; Liquid Liquid Chromatography, LLC; Ion  Exchange Chromatography,  

IEC, Exclution Chromatography, EC) (Putra, 2004). 

(6) Detektor 

Suatu detektor dibutuhkan untuk mendeteksi adanya komponen sampel di 

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

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

rendah, kisar respons linier yang luas, dan memberi respons untuk semua tipe 
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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 range yang lebih luas. Detektor indeks refraksi juga digunakan secara luas, 

terutama pada kromatografi eksklusi, tetapi umumnya kurang  sensitif jika 

dibandingkan dengan detektor UV. Detektor-detektor lainnya antara lain:  

a) Detektor Fluorometer      

b) Detektor Spektrofotometer Massa  

c) Detektor lonisasi nyala      

d) Detektor Refraksi lndeks  

e) Detektor Elektrokimia      

f) Detektor Reaksi Kimia (Putra, 2004). 

(7) Fase diam  

Kebanyakan fase diam pada KCKT 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). Silika dapat dimodifikasi secara kimiawi dengan 

menggunakan reagen-reagen seperti klorosilan. Reagen-reagen ini akan bereaksi 

dengan gugus silanol dan menggantinya dengan gugus-gugus fungsional yang 

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

digunakan karena mampu memisahkan senyawa-senyawa dengan kepolaran yang 

rendah, sedang, maupun tinggi. Oktil atau rantai alkil yang lebih pendek lagi 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, 2012). 

(8) Perekam  

Alat pengumpul data seperti komputer, integrator, perekam dihubungkan 

dengan dektektor. Alat ini akan mengukur sinyal elektronik yang dihasilkan oleh 

detector lalu mengalurkannya sebagai suatu kromatogram yang selanjutnya dapat 

dievaluasi oleh seorang analisis (Rohman, 2007). 
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