
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sebagai salah 

satu bahan pengolahan pangan. Penggunaan minyak goreng ini digunakan untuk 

menambahkan cita rasa. Minyak goreng yang baik memiliki sifat tahan panas, stabil 

pada cahaya matahari, tidak merusak rasa hasil gorengan, sedikit gum, menghasilkan 

produk dengan tekstur dan rasa yang bagus, asapnya sedikit setelah digunakan 

berulang-ulang, serta menghasilkan warna keemasan pada produk (Wijana dkk, 2005). 

Jenis minyak goreng yang mendominasi dan sering digunakan oleh mayarakat 

Indonesia adalah minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit dapat berupa minyak 

goreng kelapa sawit yang bermerek dan yang tidak bermerek atau curah (Elmatris, 

2006). 

Penggunaan minyak goreng yang secara berulang dapat menyebabkan 

kerusakan salah satunya peningkatan angka peroksida. Minyak ketika direaksikan 

dengan radikal bebas dapat mengalami reaksi peroksidasi lipid yang sangat merusak 

yang menyebabkan efek langsung dan tidak langsung (Devasagayam et al dalam 

Dauqan, 2011).  Menurut Ketaren (2005) peroksida ini dapat mempercepat proses 

timbulnya bau tengik dan flavor yang tidak dikendaki dalam pangan. Ada beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi ketengikan tersebut diantaranya absorpsi bau oleh 

lemak, adanya aktivitas enzim  dalam suatu jaringan yang terkandung lemak, adanya 
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aktivitas mikroba dan oksidasi yang terjadi di udara bebas, bisa juga dengan interaksi 

antara penyebab-penyebab kerusakan tersebut. Adanya perbedaan perlakuan yang 

deberikan akan menyebabkan kerusakan dan menimbulkan perubahan-perubahan 

kimia seperti perlakuan panas. 

Penggunaan minyak pada suhu tinggi selama proses penggorengan akan 

menyebabkan menurunnya kualitas minyak goreng tersebut. Selain itu, semakin 

banyak penggunaan minyak goreng secara berulang maka bilangan peroksida pada 

minyak juga akan semakin tinggi. Kemudian penambahan minyak baru selama 

pengulangan penggorengan tidak banyak memberikan sumbangan terhadap ketahanan 

mutu minyak goreng (Aminah, 2010). Penurunan mutu minyak ini juga akan 

mempengaruhi keamanan produk yang dihasilkan (Blumethal, 1996). Konsumsi 

produk dengan peroksida minyak yang tinggi akan meningkatkan resiko iritasi saluran 

pencernaan, diare, dan kanker (Khomsan, 2010). 

Data dari BPS kota Malang pada tahun 2012 menunjukkan dalam sehari ada 

820 liter minyak jelantah yang tidak terpakai (Sukarelawati, 2016). Noriko (2012) 

menyatakan bahwa berdasarkan cara pembuangan limbah minyak goreng sebesar 22% 

akan disimpan ke dalam botol untuk dijual kembali, kemudian 67% yang lain 

dimasukkan dalam plastik lalu dibuang ditempat sampah dan sisanya sebesar 11% akan 

dibuang melalui wastafel. Menurut Kosasih (2016) apabila limbah minyak goreng 

bekas pakai tidak dikelola dengan baik akan berpotensi meracuni ekosistem, 

mengganggu keseimbangan BOD (Biological Oxide Demand) dan COD (Chemical 
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Oxide Demand) pada bagian-bagian yang sangat berperan dalam menopang kehidupan 

biota. 

Minyak goreng yang pernah digunakan merupakan limbah yang dapat diolah 

kembali (Putra, 2012). Antioksidan merupakan salah satu penghambat proses 

ketengikan pada minyak karena memiliki sifat lebih reaktif terhadap oksigen. Molekul 

aktif dari antioksidan itu dapat menggagalkan terbentuknya peroksida dengan 

mengikat oksigen (Siswati, 2012).  

Antioksidan merupakan substansi yang dapat menghambat atau mencegah 

proses oksidasi pada substrat yang mudah teroksidasi. Boskou dalam Dauqan (2011) 

melaporkan bahwa antioksidan makanan seperti askorbat, tocopherols dan karotenoid 

sudah diketahui dan berkaitan dengan peran antioksidan tersebut dalam kesehatan. 

Tentu, ada keseimbangan dinamis antara jumlah radikal bebas yang dihasilkan di tubuh 

dan antioksidan untuk menghentikan radikal bebas tersebut dan melindungi tubuh dari 

efek merugikan radikal bebas. 

Antioksidan menurut sumbernya dibagi menjadi dua yaitu antioksidan sintetis 

dan antioksidan alami. Antioksidan sintetis contohnya seprti tertbutyl hydroquinone 

(TBHQ), sedangkan antioksidan alami biasanya diperoleh dari flavonoid yang berasal 

dari tumbuhan. Namun, penggunaan antioksidan sintetis saat ini mendapatkan respon 

negatif dari masyarakat karena berpotensi menyebabkan kanker. Sehingga masyarakat 

cenderung beralih pada penggunaan antioksidan alami yang dipercaya lebih aman 
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untuk kesehatan (Ayucitra, 2011).  Salah satu antioksidan alami ini terdapat pada jeruk 

purut dengan kandungan fenolik dan flavonoid yang tinggi (Ghafar, 2010). 

Jeruk purut merupakan salah satu tanaman yang biasa digunakan sebagai perasa 

alami pada berbagai produk pangan di negara-negara Asia (Khasanah, 2015). Selain 

itu jeruk purut ini biasa juga digunakan sebagai pengobatan tradisional (Suryaningrum, 

2011). Jeruk perut mengandung flavonoid, kalimonoid, karatenoid, alkaloid, tannin, 

saponin dan mineral (Natahanel, 2015).  Berdasarkan dari hasil penelitian Ghafar, dkk 

(2010) kandungan flavonoid tertinggi terdapat pada Citrus hystrix dengan 22.25 ± 0.20 

mg/mL dibandingkan dengan Citrus aurantifolia, Citrus micocarpa dan Citrus sinensis 

yang masing-masing hanya mengandung 10.67 ± 0.27 mg/mL, 8.70 ± 0.13 mg/mL dan 

2.99 ± 0.09 mg/mL.   

Budidaya tanaman jeruk purut ini saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang 

semakin baik. Selain itu, peluang usaha tanaman jeruk purut ini juga memiliki prospek 

yang baik. Namun, Ahmed (2014) mengatakan bahwa saat ini hanya daun jeruk purut 

yang dilihat memiliki nilai ekonomi sedangkan bagian yang lain seperti buah jeruk 

purut masih belum memiliki nilai ekonomi yang baik. Selain itu, karena harga jual daun 

jeruk purut lebih mahal dari pada buah jeruk purut itu sendiri.  

Antioksidan yang ditambahkan dengan konsentrasi rendah pada lipid dapat 

menghambat atau mencegah reaksi autooksidasi lemak dan minyak dalam tahap 

inisiasi atau propagasi. Namun jika ditambahkan dengan konsetrasi tinggi aktivitas 

antioksidan tidak terlihat tau menghilang (Yunanto dkk, 2009). Selain itu, berdasarkan 
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hasil penelitian Ratnawaty dan Indrawati (2016) lama kontak antara antioksidan 

dengan minyak goreng bekas akan meningkatkan kualitas minyak goreng tersebut. 

Sehingga dengan perlakuan konsentrasi dan lama pencampuran antioksidan yang 

dimiliki oleh jeruk purut maka mampu meningkatkan kualitas minyak goreng bekas.  

Hasil dari penelitian ini kemudian akan dimanfaatkan sebagai sumber belajar berupa 

poster. 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan suatu lembaran yang berisi 

panduan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran berupa kegiatan 

penyelidikan dan penyelesaian masalah yang berisi materi, ringkasan dan petunjuk 

pengerjaan (Trianto, 2017). Penggunaan LKPS dalam proses pembelajaran dapat 

diberikan kepada peserta didik berupa tugas-tugas baik berupa materi maupun praktik 

(Katriani, 2014). 

Peningkatan mutu minyak setelah pakai dengan menggunakan sari jeruk purut 

(Citrus hystrix) dapat dijadikan sebagai sumber belajar berupa poster pembelajaran 

Biologi SMA kelas X semester genap pada kompetensi dasar 4. 10 Memecahkan 

masalah lingkungan dengan membuat desain produk daur ulang limbah dan upaya 

pelestarian lingkungan.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang “Pengaruh Pemberian Sari Buah Jeruk Purut (Citrus hystrix) terhadap 

Mutu Minyak Goreng Bekas sebagai Sumber Belajar Biologi SMA”   
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah penambahan berbagai konsentrasi sari buah jeruk purut (Citrix hystric) 

mempengaruhi mutu minyak goreng bekas dilihat dari bilangan peroksida? 

2. Apakah lama pencampuran sari buah jeruk purut (Citrix hystric) mempengaruhi 

mutu minyak goreng bekas dilihat dari bilangan peroksida? 

3. Adakah pengaruh interaksi antara pemberian berbagai konsentrasi dengan lama 

pencampuran sari buah jeruk (Citrus hystrix) terhadap mutu minyak goreng 

bekas dilihat dari bilangan peroksida? 

4. Bagaimanakah pemanfaatam hasil penelitian “Pengaruh Sari Buah Jeruk Purut 

(Citrus  hystrix)  Terhadap Mutu Minyak Goreng Bekas sebagai Sumber 

Belajar Biologi SMA” dalam pembelajaran? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1 Untuk mengetahui adanya pengaruh penggunaan berbagai konsentrasi sari buah 

jeruk purut (Citrus hystrix) terhadap mut minyak goreng bekas dilihat dari 

bilangan peroksida. 

2 Untuk mengetahui adanya pengaruh lama pencampuyan sari buah jeruk purut 

(Citrus hystrix) terhadap mut minyak goreng bekas dilihat dari bilangan 

peroksida. 
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3 Untuk mengetahui adanya pengaruh interaksi antara pemberian berbagai 

konsentrasi dengan lama pencampuran sari buah jeruk (Citrus hystrix) terhadap 

mutu minyak goreng bekas dilihat dari bilangan peroksida. 

4 Untuk mengetahui hasil pemanfaatam penelitian “Pengaruh Sari Buah Jeruk 

Purut (Citrus hystrix) Terhadap Mutu Minyak Goreng Bekas sebagai Sumber 

Belajar Biologi SMA” dalam pembelajaran. 

 

1.4 ManfaatPenelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

1. Sebagai bentuk keikutsertaan peneliti dalam memberikan peranan terhadap 

perluasan keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu Biologi. 

2 Sebagai upaya penerapan ilmu yang diperoleh oleh peneliti selama proses 

belajar di perguruan tinggi. 

3 Sebagai permulaan bagi peneliti untuk menghubungkan ilmu Biologi yang 

diperoleh dengan kondisi kehidupan sekitar. 

4 Sebagai salah satu bahan pengetahuan tambahan dalam bidang Biologi pangan. 

1.4.2. Secara Praktis 

Sebagai informasi kepada masyarakat mengenai manfaat sari buah jeruk purut 

(Citrus  hystrix)  terhadap  mutu minyak goreng bekas dan memanfaatkan hasil 

penelitian sebagai sumber belajar. 
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1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagian buah yang diambil sarinya yaitu daging buah. 

2. Konsentrasi sari buah jeruk purut yang digunakan yakni 5%, 15% ,25% dan 35 

%. 

3. Lama pencampuran minyak goreng bekas dengan sari buah jeruk purut yang di 

gunakan adalah 1 jam, 2 jam dan 3 jam. 

4. Parameter yang diamati adalah kandungan antioksidan dan bilangan peroksida. 

5. Minyak goreng bekas yang digunakan di sini adalah minyak goreng yang 

didapatkan dari pedagang gorengan di Desa Tegal Gondo kecamatan 

Karangploso kabupaten Malang. 

6. Hasil dari penelitian ini dimanfaatkan sebagai bahan sumber belajar biologi 

SMA kelas X berupa LKPD. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sari adalah cairan yang diperoleh dari memeras, baik disaring maupun tidak, 

yang tidak mengalami fermentasi dan dimaksudkan digunakan dalam kondisi 

segar (Khairani, 2007). 

2. Buah jeruk purut adalah buah jeruk yang memiliki kulit buah dengan aroma 

wangi ydan agak keras. Ukuran buahnya lebih kecil dari kepalan tangan, 
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bentuknya bulat tetapi banyak tonjolan dan berbintil. Kulit buahnya tebal dan 

berwarna hijau tua polos atau berbintik-bintik (Simanihuruk, 2013). 

3. Mutu adalah ketentuan yang melibatkan standar pengukuran yang telah

ditetapkan (Pasaribu, 2015).

4. Minyak goreng bekas adalah minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan

seperti minyak jagung, minyak sayur dan minyak samin yang telah digunakan

sebagai minyak goreng (Putra, 2012).

5. Sumber belajar adalah suatu tinjauan yang lebih lengkap dan berfungsi sebagai

media dalam proses belajar mengajar yang terjadi (Djahiri dalam Halimah,

2008).




