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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 

Akrilamida 

Analisis akrilamida dalam tepung jagung meliputi pembuatan baku 
pembanding dan ekstraksi sampel 

Analisis dengan metode KCKT 

 NFA pada tahun 2002 menemukan adanya senyawa Akrilamida di 
berbagai makanan yang dipanggang dan digoreng 
 Pada tahun 1994 IARC mengklasifikasikan akrilamida ke dalam 

senyawa yang mungkin memberikan efek karsinogenik pada manusia 
(golongan 2A)  
 Akrilamida terbentuk dalam berbagai macam makanan terutama 

makanan yang kaya akan karbohidrat yang dimasak pada suhu diatas 
120˚C (Maillard reaction). 

Akrilamida merupakan kontaminan kimia makanan 
 

Tepung jagung mengandung karbohidrat yang tinggi. Pada proses 
pengeringan tepung jagung memerlukan suhu tinggi dan waktu yang lama 
 

Perbandingan Senyawa pembanding dengan Sampel   

 Uji Kualitatif meliputi waktu retensi (Rt), λ maks, Peak Purity, dan 
Match Factor   

 Uji Kuantitatif yaitu melakukan penentuan kadar sampel berdasarkan 
luas puncak  

 

Analisis data 

Akrilamida terbentuk pada proses pemanasan bahan makanan dengan 

karbohidrat tinggi. Tepung jagung kaya karbohidrat yang di dalam proses 

pembuatannya memerlukan suhu  tinggi. Tepung jagung diperkirakan 

mengandung akrilamida. 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

36 
 

3.2 Konsep Teoritis 

 Pada  April 2002, peneliti dari  NFA melaporkan adanya senyawa 

akrilamida diberbagai  makanan yang digoreng  dan  dioven  (NFA, 2013). Pada 

tahun 1994 IARC mengklasifikasikan akrilamida ke dalam senyawa yang 

mungkin memberikan efek karsinogenik pada manusia (golongan 2A). Akrilamida 

merupakan  bahan kimia berbahaya yang terbentuk secara alami  pada  beberapa 

makanan tertentu yang  dalam proses  pembuatannya  menggunakan suhu tinggi 

diatas 120˚C. 

 Penggunaan suhu yang tinggi pada proses memasak yang dikombinasi 

dengan faktor eksternal, 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). 

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).  Berdasarkan data WHO pada  

populasi umum, rata-rata  asupan  akrilamida melalui makanan berada  pada  

rentang  0,3–0,8  µg/kg  BB/hari dan 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.  

Pengolahan jagung menjadi bentuk tepung lebih dianjurkan dibanding 

produk setengah jadi lainnya, karena tepung lebih tahan disimpan, mudah 

dicampur, dapat diperkaya dengan zat gizi (fortifikasi), dan lebih praktis serta 

mudah digunakan untuk proses pengolahan lanjutan (Arief dkk., 2014). Tepung 

jagung mengandung karbohidrat yang cukup tinggi. Pada 100 g tepung jagung 

diketahui mengandung 73,7 g karbohidrat (Departemen Kesehatan RI, 1996).  

Tahap awal proses pembuatan tepung jagung adalah pembuatan beras 

jagung. Pada proses ini jagung mengalami proses pengeringan sebanyak dua kali. 
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Proses pengeringan pertama dilakukan selama 1 sampai 2 jam pada suhu 50˚C. 

Sementara pada proses pengeringan kedua dilakukan hingga kadar air mencapai 

15 – 18 %. Pada proses pengeringan kedua tidak diketahui secara pasti berapa 

suhu dan waktu yang dibutuhkan (Qanytah, 2012). Pada tahap inilah diperkirakan 

akrilamida terbentuk dalam tepung jagung. 

Shih et al. (2004) menyebutkan bahwa 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. Untuk mengetahui kadar 

akrilamida dalam tepung jagung yang beredar dipasaran maka dilakukan 

identifikasi pada beberapa tepung jagung.   

Pada penelitian ini  digunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi 

(KCKT) untuk mengetahui adanya senyawa akrilamida pada bahan makanan 

tepung jagung beserta kadarnya apakah memenuhi persyaratan. Langkah pertama 

yang dilakukan yaitu membuat baku kerja pembanding, ekstraksi akrilamida dari 

tepung jagung, dan mengidentifikasi senyawa akrilamida dengan menggunakan 

KCKT. Selanjutnya didapatkan waktu retensi untuk memastikan kesamaan baku 

kerja pembanding dengan sampel, serta dilakukan penetapan kadar dengan 

perhitungan persamaan regresi dari kurva kalibrasi. 
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