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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Jeruk Purut 

2.1.1 Botani Tanaman Jeruk Purut 

Klasifikasi tanaman jeruk purut: 

Divisi  : Spermatophyta  

Sub divisi : Angiospermae  

Kelas  : Dicotyledoneae  

Bangsa  : Rutales  

Suku  : Rutaceae  

Sub Suku  : Aurantioideae 

Marga  : Citrus  

Jenis  : Citrus hystrix D.C (Levang, 1991, Ortiz, 2002 dan 

Tjitrosoepomo, 2010) 

Tanaman jeruk purut (Citrus hystrix D. C) merupakan salah satu dari suku 

rutaceae. Citrus hystrix yang disebut 'limau purut' di Malaysia, 'jeruk purut' di 

Indonesia dan 'som makrut' di Thailand. Tanaman ini berasal dari Asia dan 

dibudidayakan di seluruh bagian dunia yang lebih hangat (Burkill dalam Nor, 1999). 

Jeruk purut memiliki kulit buah dengan aroma wangi yang agak keras. Ukuran buahnya 

lebih kecil dari kepalan tangan, bentuknya bulat tetapi banyak tonjolan dan berbintil. 
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Kulit buahnya tebal dan berwarna hijau tua polos atau berbintik-bintik (Simanihuruk, 

2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanaman ini mempunyai ciri-ciri fisik yang khas, baik pada penampilan buah 

maupun daunnya sehingga mudah dikenali. Tinggi tanaman ini sekitar 3-5 m Buahnya 

berukuran lebih kecil dari kepalan tangan manusia atau berdiameter sekitar 5-7,5 cm, 

berbentuk seperti buah pir, berkulit tebal dengan karakter permukaannya yang 

berkerut-kerut, berwarna hijau. Buah yang masak benar akan berwarna sedikit 

kekuningan. Daging buah berwarna kekuningan, mempunyai rasa yang sangat asam 

dan kadang-kadang agak pahit (Sarwono dalam Wijaya, 2010 dan Awang dalam 

Gambar 2.1 Tanaman Jeruk Purut  

a. Pohon Jeruk Purut (Bree, 2010) 

b. Bunga Jeruk Purut (Ancilo dan Medina, 2015) 

c. Buah Jeruk Purut (Koskinen, 2011) 

d. Daun jeruk Purut (Katzer, 2002) 
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Othman, 2016). Bagian kulit luar buah ini disebut flavedo karena adanya kandungan 

flavonoid. Sedangkan kulit bagian dalam disebut albedo nama yang berasal dari latin 

(albus = putih) memiliki warna kuning gading atau kuning pucat dan kenyal dalam 

tekstur (Ortiz, 2002). 

Buah jeruk memiliki beberapa lapisan, antara lain:  a) Exocarp atau flavedo, yang 

merupakan bagian terluar buah, warnanya yang sebagian besar tergantung pada suhu 

di mana ia berkembang. Bagian ini mengandung kelenjar minyak esensial yang 

diproduksi oleh buah. b) Endocarp, yang merupakan bagian terdalam dari pericarp dan 

merupakan bagian dari membran locular. c) Mesocarp atau albedo, yang merupakan 

bagian antara, berwarna putih dan bernas (Ancillo dan Medina, 2015). 

Daun jeruk perut ini berbentuk khas yakni berbentuk oval dan memiliki ujung 

yang tumpul serta tangkai daun bersayap lebar yang terlihat seperti dua daun yang 

berjajar.  Daun jeruk purut ini berwarna hijau kekuningan juga memiliki aroma yang 

sangat segar (Sarwono dalam Wijaya. 2010).  Bagian atas daun memiliki warna lebih 

gelap dari pada bagian bawah daun (Ortiz, 2002).  

Akar tanaman jeruk berupa akar tunggang dengan 2 fungsi utama sebagai 

pelekat pada tanah dan sebagai penyerapan. Kedalaman akar tergantung pada batang 

bagian bawah di dalam tanah. Di tanah berpasir, sistem akar dapat menembus hingga 

5 atau 6 m, sedangkan pada tanah liat sistem akar akan lebih dangkal. Kemudian untuk 

batang khususnya yang bagian bawah dan bagian percabangannya biasanya ada yang 

menyatu diatas tanah tetapi ada pula cabang utama beada di ketinggian yang berbeda. 
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Hal ini bergantung pada varietas pohon. Kanopi pohon dibentuk oleh sistem 

percabangan ditambah daun. Tunas muda biasanya memiliki duri yang kuat. Duri 

adalah cabang yang dimodifikasi, dengan kumpulan pembuluh darah, memiliki kuncup 

pada kapak mereka (Ortiz, 2002). 

2.1.2 Kandungan Jeruk Perut 

Tanaman jeruk purut memiliki metabolit sekunder yang berupa senyawa 

bioaktif. Senyawa bioaktif dapat diartikan sebagai metabolit sekunder yang memiliki 

efek farmakologis dan atau toksikologis pada manusia dan hewan, tidak termasuk 

nutrien yang berada pada tumbuhan (seperti vitamin dan mineral). Metabolit sekunder 

tidak digunakan tumbuhan sebagai bahan utama dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan, akan tetapi sebagai senyawa yang sifatnya melindungi tanaman. Oleh 

karena itu, produk metabolit sekunder memiliki kuantitas yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan produk metabolit primer dan merupakan hasil sampingan dari 

biosintesis primer (Bernhoft dalam Natanael, 2015). 

Senyawa aktif yang terkandung pada jeruk purut adalah flavonoid, karatenoid, 

glikosida, saponin, kumarin, asam sitrat, limonoid, asam amino, bergamottin, 

oxypeucedain, mineral, minyak atsiri dan masih banyak lagi. Flavanoid utama yang 

terkandung dalam jeruk purut adalah naringin, narirutin, dan hesperidin yang terdapat 

pada kulit buah, dan bulir- bulir daging buah jeruk. Menurut Uji Analisa jeruk purut 

diperkirakan memiliki efek antioksidan, stimultan, anti inflamasi, astrigen dan 

antifungi (Butree dalam Sinaga, 2012 dan Devy dalam Natanael, 2015).  
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Flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa fenolik yang banyak 

terdapat pada jaringan tanaman dapat berperan sebagai antioksidan. Aktivitas 

antioksidatif flavonoid bersumber pada kemampuan mendonasikan atom hidrogennya 

atau melalui kemampuannya mengkelat logam (Redha, 2010).  Berdasarkan dari hasil 

penelitian Ghafar, dkk (2009) menunjukkan bahwa Citrus hystrix memiliki 

kandungan total fenolik sebanyak 490.74 ± 1.75 mg GAE/mL, flavonoid sebesar 

22.25 ± 0.20 mg/mLdan kandungan hesperidin sebesar 7.01 ± 0.83 mg/mL.  

 

Gambar 2. 2 a Struktur Hesperidin (Brodbelt, 2006) 

          b. Struktur Naringin (Manthey, 2006) 

(a) 

 

(b) 
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Tabel 2.1 Kandungan Jeruk Purut (Citric hystic D.C) (dalam %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Nor, 1999) 
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Hasil dari penelitian S. Samraj dan S. Rajamurgugan (2017) menunjukkan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi Citrus hystrix yang diamati maka kandungan 

flavonoid yang ada juga semakin tinggi. Hal ini juga sehubungan dengan aktivitas 

antioksidan yang terdapat pada Citrus hystrix tersebut. Semakin tinggi konsentrasi 

Citrus hystrix yang digunakan maka aktivitas antioksidan yang ada juga akan semakin 

tinggi.  

2.2 Antioksidan 

Antioksidan dibutuhkan tubuh untuk melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. 

Antioksidan adalah suatu senyawa atau komponen kimia yang dalam kadar atau jumlah 

tertentu mampu menghambat atau memperlambat kerusakan minyak yang disebabkan 

oleh proses oksidasi (Novitriani dan Nurjanah, 2015). Denisove dan Afanas’ev (2005) 

menyatakan sehubungan dengan mekanisme tindakan, antioksidan dapat 

dikelompokkan ke dalam 7 kelompok, yaitu:  

a. Antioksidan yang memotong rantai dengan reaksi radikal peroksil. Ini adalah 

senyawa reduktif dengan ikatan O-H dan N-H yang relative lemah (fenol, 

naptol, hidroquinin, amina aromatic, aminofenol, diamin), yang mudah 

bereaksi dengan radikal peroksil yang membentuk radikal menengah dengan 

aktivitas rendah. 

b. Antioksidan yang memutus rantai dengan reaksi dengan radikal alkil. Senyawa 

ini seperti quinone, nitron, iminoquinone, methylenequinone, radikal nitroksil 

stabil, dan senyawa nitro yang mudah menerima radikal alkil. Antioksidan 
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semacam itu efisien pada konsentrasi sangat rendah dioksigen dan dalam 

polimer padat. 

c. Hydroperoxide menguraikan antioksidan. Senyawa ini yang bereaksi dengan 

hidro- peroksida tanpa membentuk radikal bebas: sulfida, fosfit, arsenit, 

tiofosfat, karbamat, dan beberapa kompleks logam. Reaksi dengan 

hidroperoksida dapat berupa stoikiometri (khas, misalnya sulfida dan fosfit) 

atau katalitik (khas kompleks logam khelat). 

d. Antioksidan penangkal logam. Senyawa logam transisi menguraikan 

hidroperoksida dengan pembentukan radikal bebas, sehingga meningkatkan 

laju oksidasi. Oksidasi yang ditingkatkan semacam itu dapat diperlambat 

dengan penambahan senyawa yang berinteraksi dengan ion logam untuk 

membentuk kompleks yang tidak aktif berkenaan dengan hidroperoksida. 

Diamin, asam hidroksi, dan senyawa bifungsi lainnya mencontohkan jenis 

antioksidan ini. 

e. Penghentian rantai siklik oleh antioksidan. Oksidasi beberapa zat, seperti 

alkohol atau amina alifatik, menimbulkan radikal peroksil aktivitas multipel 

(oksidatif dan reduktif). Dalam sistem yang mengandung zat semacam itu, 

antioksidan diregenerasi dalam reaksi penghentian rantai. Dengan kata lain, 

terminasi rantai terjadi sebagai proses siklik katalitik. Jumlah kejadian 

penghentian rantai bergantung pada proporsi antara tingkat konsumsi inhibitor 

dan reaksi regenerasi. Penghentian rantai ganda mungkin terjadi, misalnya pada 
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polimer. Inhibitor penghentian rantai ganda adalah amina aromatik, radikal 

nitroksil, dan senyawa logam valensi variabel. 

f. Inhibitor aksi gabungan. Beberapa antioksidan menghambat oksidasi melalui 

berbagai reaksi. Sebagai contoh, antrasena dan metilenquinon dapat bereaksi 

dengan radikal alkil, dan juga dengan radikal peroksil, sedangkan karbonat dan 

tiofosfat dapat menguraikan hidroperoksida dan memutus rantai melalui reaksi 

dengan radikal peroksil. Selain itu, pusat reaksi inhibitor yang sama (misalnya 

ikatan rangkap dari methylenequinone) dapat berinteraksi dengan R dan radikal 

RO2. Namun, molekul inhibitor mungkin memiliki dua dan lebih banyak gugus 

fungsional, yang masing-masing dapat mengalami reaksinya sendiri. Misalnya, 

gugus phenolic phenolsulfide bereaksi hanya dengan radikal peroksil, dan 

gugus sulfida bereaksi dengan hidroperoksida. Selanjutnya, penghambat asli 

dan produk konversi dapat memberikan tindakan penghambatan melalui 

berbagai reaksi. 

g. Sinergi aksi beberapa antioksidan. Bila dua inhibitor saling meningkatkan efek 

penghambatannya, ini adalah tindakan sinergis. Jika efek penghambatan dua 

inhibitor ditambahkan, ini adalah penghambatan aditif. Namun, jika efek 

penghambatan campuran inhibitor lebih rendah daripada jumlah efek inhibitor 

individu, hal ini dikenal sebagai antagonisme inhibitor. Dengan demikian, fenol 

dan sulfida yang ditambahkan ke hidrokarbon menghambat oksidasi melalui 

mekanisme berikut: fenol menghentikan rantai dengan mereaksikan radikal 
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peroksil, sedangkan sulfida memperlambat rantai merosot yang bercabang 

dengan menghancurkan hidroperoksida . 

Beberapa jenis antioksidan dalam tumbuhan diantaranya vitamin C, tokoferol, 

karatenoid, polifenolik (flavonoid, isoflavonoid). Flavonoid dapat menghambat 

peroksidasi lipid dengan cara meredam radikal peroksil ((ROO*) sekaligus mengakhiri 

reaksi radikal dan memadamkan anion superoksida (O2*-) (Widowati, 2005). 

Perbedaan antara senyawa-senyawa flavonoid dipengaruhi oleh struktur dan subtituen 

pada cincin hetersiklik cincin C dan cincin B. Terdapat 2 fungsi utama flavonoid pada 

peredaman radikal bebas yaitu: 1) gugus katekol (o-dihidroksi) pada cincin B yang 

mempunyai sifat sebagai donor elektron dan merupakan target radikal; 2) ikatan 

rangkap C2-C3 yang berkonjugasi dengan gugus 4- okso pada cincin heterosiklik yang 

berperan pada delokalisasi elektron (Subarnas dalam Widowati, 2001). 

Antioksidan dalam makanan dapat didefinisikan sebagai zat yang mampu 

menunda, memperlambat atau mencegah perkembangan makanan dari rasa tidak enak 

atau kerusakan rasa lainnya karena oksidasi. Antioksidan menunda pengembangan 

hilangnya rasa dengan memperpanjang periode induksi. Penambahan antioksidan 

setelah akhir periode ini cenderung tidak efektif dalam memperlambat pengembangan 

ketakutuan. 

Antioksidan dapat menghambat atau menghambat oksidasi dengan dua cara: 

baik dengan mengais radikal bebas, dalam hal ini senyawa tersebut digambarkan 

sebagai antioksidan utama, atau oleh mekanisme yang tidak melibatkan pembilasan 
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langsung radikal bebas, dalam hal ini senyawa tersebut sebuah antioksidan sekunder. 

Antioksidan utama meliputi senyawa fenolik seperti vitamin E (a- tocopherol). 

Komponen ini dikonsumsi selama periode induksi. Antioksidan sekunder beroperasi 

dengan berbagai mekanisme termasuk pengikatan ion logam, pemulungan oksigen, 

pengubahan hidroperoksida menjadi spesies non-radikal, menyerap radiasi UV atau 

menonaktifkan oksigen singlet. Biasanya, antioksidan sekunder hanya menunjukkan 

aktivitas antioksidan bila ada komponen minor kedua. Hal ini dapat dilihat pada kasus 

agen penangkap keras seperti asam sitrat yang hanya efektif bila ada ion logam, dan 

zat pereduksi seperti asam askorbat yang efektif di hadapan tocopherols atau 

antioksidan utama lainnya. 

Penelitian Ratnawaty dan Indrawati (2016) lama kontak antara antioksidan 

dalam kulit pisang kepok dengan minyak goreng bekas akan meningkatkan kualitas 

minyak goreng tersebut. Hasil penelitian ini juga sehubungan dengan penelitian 

Kandari (2016) yang menyatakan bahwa antioksidan dalam belimbing wuluh dapat 

menurunkan angka peroksida minyak goreng bekas. Berdasarkan penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa lama pencampuran antioksidan dengan radikal bebas pada 

minyak goreng bekas mempengaruhi kenaikan mutu minyak goreng tersebut. 
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2.3 Minyak Goreng 

 Minyak goreng merupakan salah satu dalam golongan lipid. Minyak goreng 

adalah minyak nabati yang telah dimurnikan dan dapat digunakan sebagai bahan 

pangan. Minyak goreng selain berfungsi sebagai penambah rasa gurih juga berfungsi 

sebagai penghantar panas. Menurut Sudarmaji dalam Panagan (2012) menyatakan 

bahwa terdapat dua jenis minyak goreng yang beredar dipasaran berdasarkan jenis 

kemasannya yaitu minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah.  

 Minyak goreng mempunyai beberapa sifat yang dapat digunakan untuk 

membedakan dengan jenis minyak yang lain. Sifat-sifat minyak goreng menurut 

Ketaren (2005) digolongkan menjadi sifat fisik dan sifat kimia, sifat sifat tersebut 

antara lain: 

1. Sifat Kimia 

Sifat kimia minyak terdiri atas beberapa rekasi, yakni: 

a. Hidrolisa, dalam reaksi ini minyak mengalami proses pemencahan menjadi 

asam lemak bebas dan gliserol. Reaksi ini menyebabkan minyak mengalami 

kerusakan berupa ketengikan yang menghasilkan cita rasa dan bau minyak 

menjadi tengik. 

b. Oksidasai, rekasi ini minyak mengalami kontak langsung dengan oksigen. Pada 

reaksi ini minyak mengalami ketengikan dan terjadi pembentukan peroksida 

dan hydrogen peroksida. 
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c. Hidrogenasi, pada reaksi ini molekul minyak berikatan dengan atom hydrogen. 

Minyak akan mengalami ikatan rangkap atau menjadi sifat jenuh.  

d. Esterifikasi, dalam reaksi ini asam lemak pada trigeliserida minyak akan 

berubah menjadi bentuk ester. 

2. Sifat Fisika  

Sifat-sifat fisika pada minyak oleh Ketaren (2008) dibagi atas 13 sifat, yaitu: 

a. Warna, minyak memiliki 2 golongan warna minyak yakni, zat warna alami dan 

zat warna hasil degradasi zat warna alami. Zat wana alami minyak merupakan 

zat alami yang tedapat pada bahan yang mengandung minyak dan proses 

pembuatan minyak.zat warna degradasi minyak ini terjadi karena adanya proses 

oksidasi vitamin E, bahan yang digunakan, serta proses pengolahan dan 

penyimpanan minyak. 

b. Odor dan Flavor, odor adalah bau dan flavor adalah cita rasa.  

c. Bau amis, disebabakan oleh terbentuknya trimetilamin dari lesitin. 

d. Kelarutan, minyak tidak larut dalam air kecuali minyak jarak. Minyak sedikit 

larut dlam alcohol dan minyak akan larut sempurna pada etil eter, karbon 

disulfide, dan pelarut halogen. 

e. Titik Cair dan polymorphims, minyak tidak dapat mencair dengan tepat pada 

suhu tertentu.  Sedangkan polymorphism merupakan keadaan dimana terdapat 

lebih dari satu bentuk Kristal. 
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f. Titik didih, titik didih minyak akan semakin meningkat engan bertambah 

panjangnya rantai karbon. 

g. Titik lunak, digunakan untuk identifikasi minyak. 

h. Slipping point, digunakan untuk pengenalan minyak alam serta pengaruh 

adanya kompenen-komponenya. 

i. Shot melting point, suhu pada saat terjadi tetesan pertama dari minyak. 

j. Bobot jenis, perbandingan berat suatu volume. Pada minyak biasanya 

ditentukan pada suhu 250C. 

k. Indeks bias, digunakan untuk pengenalan usur kimia dan pengujian kemurnian 

minyak. 

l. Titik asap, titik nyala, dan titik api, kriteria yang penting hubungannya dengan 

minyak yang digunakan untuk menggoreng. 

m. Titik kekeruhan, ditetapkan dengan cara mendinginkan campuran minyak 

dengan pelarut minyak. 

Penggunaan minyak goreng di Indonesia sudah ditentukan dengan adanya 

standar mutu yang dikeluarkan oleh badan standar mutu Indonesia yakni, Badan 

Standar Nasional (BSN) yang diatur dalam SNI 3741-2013 seperti pada table 2.2 
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Tabel 2.2 Syarat Mutu Minyak Goreng 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 
Keadaan   

 
1.1 Bau - Normal 

 1.2 Warna - Normal 

2 Kadar air dan bahan menguap % (b/b) Maks. 0, 15 

3 Bilangan asam Mg KOH/g Maks. 0,6 

4 Bilangan peroksida Meg O2/kg Maks. 10 

5 Minyak pelican - Negatif 

6 
Asam Linoleat (C18:3) dalam komposisi asam 

lemak minyak 

% Maks. 0,2 

7 Cemaran Logan Mg/kg Maks. 0,2 

 7.1 Kadmium (Cd) Mg/kg 
Maks. 0,1 

 7.2 Timbal (Pb) Mg/kg 
Maks. 40,0/250,0* 

 7.3 Timah (Sn) Mg/kg 
Maks 0,05 

 7.4 Merkuri (Hg) Mg/kg 
Maks. 0,1 

8 Cemaran Arsen (As) Mg/kg 
Maks. 0,1 

Catatan : - Pengambilan Contoh dalam bentuk kemasan pabrik 

                 -* dalam kemasan kaleng 

Sumber: Badan Standar Nasional (2013) 

2.3.1 Minyak Goreng Bekas 

Pemakaian minyak goreng secara berulang dengan suhu panas yang tinggi akan 

mengalami perubahan sifat fisikokimia (kerusakan minyak) seperti warna, bau, 

meningkatnya bilangan peroksida dan asam lemak bebas (FFA), serta banyaknya 

kandungan logam. Kerusakan minyak yang utama adalah karena peristiwa oksidasi, 

hasil yang diakibatkan salah satunya adalah terbentuknya peroksida dan aldehid. 

Peroksida dapat mempercepat proses timbulnya bau tengik dan flavor yang tidak 
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diikehendaki dalam bahan pangan, jika jumlah peroksida dalam bahan pangan lebih 

besar dari 2 meq/kg akan bersifat sangat beracun dan tidak dapat dimakan. Minyak 

goreng yang demikian sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena dapat menyebabkan 

penyakit seperti kanker, menyempitnya pembuluh darah dan gatal pada tenggorokan 

(Ketaren, 2005). Selain itu, minyak goreng yang sudah digunakan secara berulang 

tersebut akan mengandung radikal bebas. 

Radikal bebas adalah suatu molekul yang relative tidak stabil dengan atom yang 

pada orbit terluarnya memiliki satu atau lebih electron yang tidak berpasangan 

(Wahdaningsih, 2011).  Radikal bebas meliputi hidroksil (OH•), superoksida (O2•ˉ), 

oksida nitrat (NO •), nitrogen dioksida (NO2•), peroksil (ROO•) dan lipid peroxyl 

(LOO•). Juga,hidrogen peroksida (H2O2), ozon (O3), oksigen singlet, asam hipoklorida, 

asam nitrat (HNO2), peroksinitrit, dinitrogen trioksida dan lipid peroksida bukanlah 

radikal bebas dan umumnya disebut oksidan, namun bisa dengan mudah menyebabkan 

terbebas reaksi radikal pada organisme hidup (Genestra dalam Kabel, 2014). Oleh 

karena itu, untuk mengurangi dampak radikal bebas dibutuhkan penambahan 

antioksidan eksogen atau antioksidan yang berasala dari makanan (Astuti, 2008). 

Komponen yang terbentuk pada tahap awal autoksidasi adalah hidroperoksida, 

dan ini juga merupakan produk yang terbentuk dalam oksidasi yang dikatalisis 

lipoksigenase. Meskipun hidroperoksida tidak mudah menguap dan tidak berbau, 

senyawa tersebut relatif tidak stabil dan keduanya membusuk baik secara spon maupun 

reaksi katalitik. bentuk senyawa aroma yang mudah menguap, yang dianggap tidak 
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enak. Sifat dari rasa off terdeteksi terutama bergantung pada komposisi asam lemak 

dari substrat dan tingkat oksidasi, walaupun kondisi oksidasi juga dapat mempengaruhi 

volatil yang dihasilkan dan sifat sensorik minyak yang dioksidasi. Contoh rasa 

oksidatif adalah rasa yang biasanya berkembang pada minyak kedelai, rasa amis yang 

berkembang dalam minyak ikan, dan rasa lembut atau ringan yang bisa terjadi pada 

lemak susu. Aldehida biasanya berkontribusi pada rasa off-flavor yang berkembang 

selama oksidasi lipid (Pokorny, 2001). 

Selain pengembangan rasa tengik, kemerosotan oksidatif lipid dapat 

menyebabkan pemutihan makanan karena reaksi pigmen, terutama karotenoid, dengan 

zat antara reaktif, yang disebut radikal bebas, yang terbentuk selama oksidasi lipid. 

Radikal bebas juga dapat menyebabkan penurunan kualitas nutrisi melalui reaksi 

dengan vitamin, terutama vitamin E, yang hilang dari makanan selama tindakannya 

sebagai antioksidan (Pokorny, 2001). 

Konsentrasi radikal bebas pada minyak goreng akan meningkat ke tingkat yang 

jauh lebih tinggi daripada makanan yang disimpan atau diproses pada suhu sedang. 

Pada suhu tinggi yang digunakan dalam penggorengan, yang biasanya sekitar 180 ° C, 

radikal bebas mencapai konsentrasi dimana kombinasi untuk membentuk dimer 

menjadi signifikan. Hal ini menyebabkan peningkatan viskositas minyak. 

Pembentukan asam lemak bebas, penggelapan minyak dan peningkatan pembusaan 

dan merokok juga terjadi saat menggoreng. Menurut rekomendasi German Society for 

Fat Research (DGF), lemak penggoreng harus dianggap memburuk jika mengandung 
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lebih dari 24% bahan polar atau bahan polimer 12%. Pada saat ini cukup banyak propor 

dari tocopherol bersama dengan bagian dari asam lemak tak jenuh ganda yang ada di 

minyak akan hilang (Pokorny, 2001). 

Rasa tengik yang berkembang selama oksidasi lipid biasanya bertindak sebagai 

peringatan bahwa makanan tidak lagi dapat dimakan, meskipun ini tidak berlaku untuk 

suplemen lipid tak jenuh ganda yang diambil dalam bentuk kapsul. Ada beberapa 

kekhawatiran bahwa asupan hidroperoksida lipid yang berlebihan dapat menyebabkan 

efek kesehatan yang merugikan. Secara teori, jika hidroperoksida diserap, mereka 

adalah sumber potensial radikal, yang dapat menyebabkan efek merusak secara in vivo. 

Radikal bebas yang dihasilkan dekomposisi hidroperoksida dapat menyebabkan 

kerusakan pada protein, termasuk enzim, atau DNA dan juga dapat menyebabkan 

karsinogen. Kekhawatiran telah diungkapkan tentang efek oksida kolesterol, yang 

sebagian diserap dan yang menyebabkan penyakit arteri pada kelinci. Namun, banyak 

sumber radikal bebas terjadi secara in vivo, dan adanya antioksidan diet atau endogen 

biasanya memastikan bahwa jaringan manusia tetap sehat (Pokorny, 2001). 

Hidroperoksida dapat terbentuk dengan autoksidasi, namun jalur alternatifnya 

adalah dengan tindakan enzim lipoxygenase pada asam lemak tak jenuh ganda. 

Lipoksigenase terjadi di berbagai tanaman termasuk kedelai, jagung, kentang, tomat, 

timun, biji oat dan biji jelai. Hal ini penting dalam pengembangan rasa pada sayuran, 

namun pada tanaman biji minyak tindakan lipoxygenase sebelum dan selama ekstraksi 

minyak dapat menyebabkan hidrooksida yang kemudian terurai menjadi bentuk rasa di 
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minyak. Hydroperoxides juga dapat terbentuk dengan foto-oksidasi jika cahaya bekerja 

pada lemak dengan adanya sensitiser. Namun, dekomposisi hidroperoksida adalah 

reaksi energi rendah untuk inisiasi autoksidasi, dan komposisi sifat aktif yang mudah 

menguap yang terbentuk biasanya merupakan karakteristik produk autoksidasi, tidak 

peduli bagaimana oksida hidroperoksida awal terbentuk (Pokorny, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanisme autooksidasi berlangsung dalam tiga tahap yang berbeda. Langkah 

pertama adalah inisiasi di mana radikal lipid terbentuk dari molekul lipid. Abstraksi 

atom hidrogen oleh spesies reaktif seperti radikal hidroksil dapat menyebabkan inisiasi 

oksidasi lipid. Namun, dalam minyak sering ada jejak hidroperoksida, yang mungkin 

telah terbentuk dengan tindakan lipoksigenase di pabrik sebelum dan selama ekstraksi 

minyak. Inisiasi sekunder oleh pembelahan homolitik hidroperoksida adalah reaksi 

Gambar 2.3 Mekasnisme autooksidasi minyak (Pokorny, 2001) 
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energi yang relatif rendah, dan biasanya reaksi inisiasi utama pada minyak nabati. 

Reaksi ini biasanya dikatalisis oleh ion logam. Setelah inisiasi, reaksi propagasi terjadi 

dimana satu radikal lipida diubah menjadi radikal lipid yang berbeda. Reaksi ini 

biasanya melibatkan abstraksi atom hidrogen dari molekul lipida atau penambahan 

oksigen ke radikal alkil. Entah ukur reaksi relatif rendah dibandingkan dengan reaksi 

inisiasi, sehingga reaksi propagasi terjadi dengan cepat dibandingkan dengan reaksi 

inisiasi. Pada tekanan atmosfir oksigen normal, reaksi radikal alkil dengan oksigen 

sangat cepat, dan radikal peroksi hadir pada konsentrasi yang jauh lebih tinggi daripada 

radikal alkil. Abstraksi hidrogen terjadi secara istimewa pada atom karbon dimana 

energi disosiasi obligasi rendah. Karena energi disosiasi ikatan ikatan C-H dikurangi 

dengan fungsionalitas alkena tetangga, abstraksi hidrogen berlangsung paling cepat 

pada kelompok metilena antara dua gugus alkena dalam asam lemak tak jenuh ganda 

(PUFA). Radikal yang terbentuk awalnya dari PUFA dilokalisasi di lima atom karbon 

dari bagian 1,4-pentadienil, dan reaksi dengan oksigen terjadi secara istimewa dengan 

penambahan pada salah satu karbon akhir dari struktur ini. Hal ini menyebabkan 

pembentukan 9 - dan 13-hidroperoksida dari asam linoleat. Reaksi pelepasan di mana 

radikal bebas bergabung membentuk molekul dengan pelengkap elektron adalah reaksi 

energi rendah namun dibatasi oleh konsentrasi radikal rendah dan oleh persyaratan 

untuk radikal dengan orientasi yang benar untuk reaksi bertabrakan. Namun, dalam 

reaksi terminasi minyak penggorengan penting, dengan dimer dan polimer tinggi 

berkontribusi pada peningkatan viskositas minyak (Pokorny, 2001).  
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2.4 Hubungan Konsentrasi dan lama Pencampuran Sari Buah Jeruk Purut 

terhadap Perubahan Mutu Minyak Goreng Bekas 

Konsentrasi merupakan banyaknya suatu zat tertentu dalam sampel. Konsentrasi 

umumnya digunakan untuk menyatakan kepekatan larutan secara kuantitatif (Darsati, 

2012). Sedangkan lama pencampuran merupakan waktu yang dibutuhkan untuk 

mengurangi ketidaksamaan komposisi, suhu, atau sifat lain yang terdapat dalam suatu 

bahan (Fitrah, 2014). 

Konsentrasi dan lama pencampuran sari buah jeruk purut dapat mempengaruhi 

perubahan mutu minyak goreng bekas karena jeruk purut mengandung antioksidan 

berupa flavonoid. Cara antioksidan mencegah atau menghentikan proses oksidasi 

yaitu sebagai berikut: menurunkan konsentrasi oksigen, menangkap senyawa yang 

dapat mengionisasi terbentuknya peroksida dengan pemindahan hidrogen, 

menetralkan oksigen untuk mencegah terbentuknya peroksida, mengikat ion logam 

yang dapat mengkatalisis reaksi pembentukan radikal bebas, memutus reaksi berantai 

dengan mencegah perpindahan hidrogen dari asam lemak, dan menetralkan peroksida 

(Hala dan Mu’nisa, 2013).  

Penambahan berbagai konsentrasi sari jeruk purut dapat mempengaruhi 

perubahan mutu minyak goreng bekas. Semakin tinggi penambahan konsentrasi yang 

digunakan, maka akan semakin mempengaruhi perubahan mutu minyak goreng tetapi 

pada penambahan berlebih tidak akan terjadi penambahan kualitas karena dapat 

mempengaruhi laju oksidasi sehingga menjadi peroksoda (Faiyatun, 2015). 
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Perlakuan berbagai macam lama pencampuran sari jeruk purut dapat 

mempengaruhi perubahan mutu minyak goreng bekas. Semakin lama waktu 

pencampuran yang digunakan maka proses pengikatan asam lemak bebas yang masih 

dalam minyak goreng bekas akan semakin besar karena semakin lama pencampuran 

semakin lama pula kontak antara antioksidan yang terdapat dalam sari jeruk purut 

dengan minyak. Sehingga antioksidan akan semakin banyak memutus rantai reaksi 

pembentukan radikal bebas dan dapat mempengaruhi perubahan mutu minyak goreng 

bekas. Hal tersebut juga disebabhakn karena semakin lama waktu pencampuran maka 

reaksi yang terjadi bai hidrolisis minyak maupun oksidasi lemak tidak jenuh 

berlangsung semakin baik (Wijayanti, 2012). 

2.5 Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala berbagai sumber seperti pesan, alat dan lain 

sebagainya yang dapat digunakan dan dimanfaatkan peserta didik untuk kegiatan 

belajar dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya. Sumber belajar dapat 

diklasifikasikan antara lain sumber belajar berbasis manusia, cetak, visual, audio visual 

dan komputer (Supriadi, 2015). Sumber belajar yang akan digunakan harus memenuhi 

tiga syarat yakni tersedia dengan cepat, dapat memacu peserta didik, serta bersifat 

individual (Percival dan Ellington dalam dalam Jailani dan Hamid, 2016).  

Berdasarkan tujuannya dalam memilih sumber belajar harus dilandasi oleh 

beberapa kriteria yakni, sumber belajar untuk motivasi belajar, sumber belajar untuk 

mendukung proses pembelajran, sumber belajar untuk meneliti (dapat diobservai, 
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dianalisa, dicatat) dan sumber belajar untuk memecahkan masalah (Rusna dalam Any, 

2011). Oleh karena itu, dalam memilih sumber belajar sebaiknya ditentukan terlebih 

dahulu tujuan penggunaan sumber belajar. 

Pengguanaan sumber belajar dalam proses pembelajaran dapat memberikan 

beberapa manfaat. Manfaat pengguanaan sumber belajar untuk peserta didik menurut 

Abdullah (2012), yakni memungkinkan untuk menemukan bakat-bakat terpedam 

dalam diri peserta didik, memungkinkan proses pembelajaran dapat terjadi secara terus 

menerus dan belajar mudah diserap dan diterapkan, serta peserta didik dapat belajar 

dengan tepat waktu. 

Klasifikasi sumber belajar menurut Sudjana dalam Adipurnomo (2006) sebagai 

berikut: 

1. Sumber belajar tercetak, contohnya buku, majalah, brosur, koran, poster, denah, 

ensiklopedi, kamus, booklet dan lain-lain. 

2. Sumber belajar noncetak contohnya film, slide, video, model, arldiocasseffe, 

transparansi, realitas, objek dan lain-lain. 

3. Sumber belajar yang berbentuk fasilitas, contohnya perpustakaan, ruangan belajar, 

carrel, studio, lapangan olahraga dan lain-lain. 

4. Sumber belajar berupa kegiatan, contohnya wawancara, kerja kelompok, observasi, 

simulasi, permainan dan lain-lain. 

5. Sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat, contohnya taman, terminal, 

pasar, toko, pabrik, museum dan lain-lain. 
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2.5.1 Cara Pemilihan Sumber Belajar 

Pemilihan sumber belajar dilakukan dengan berbagai kriteria Langkah-langkah 

dalam pemilihan sumber belajar menurut Abdullah (2012) meliputi: 

1. Menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

2. Menentukan isi pesan untuk mencapai tujuan. 

3. Menentukan bahan pembelajarn yang dapat memuat isi pesan. 

4. Menentukan perlu tidaknya pengguanaan sumber belajar orang seperti, pakar, 

dosen, tokoh dan lain sebagainya. 

5. Menentukan perlu tidaknya alat transmisi isi pesan. 

6. Menentukan peralatan yang sesuai untuk transmisi isi pesan. 

7. Menentukan teknik penyajian isi pesan 

8. Menentukan latar tempat berlangsunya penggunaan sumber belajar yang 

digunakan. 

9. Menggunakan sumber belajat yang telah ditentukan dengan efektif dan efisien. 

10. Melaksanakan penilain terhadap sumber belajar yang telah di gunakan. 

2.5.2 Syarat Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar 

Menurut Djohar (1987) pemanfaatan suatau objek atau kejadian untuk 

dijadikan sebagai sumber belajar yang efektif harus memperharikan beberapa syarat 

sebagai berikut: 1) kejelasan potensi, 2) kejelasan sasarannya, 3) kesesuaian dengan 

tujuan belajar, 4) kejelasan informasi yang diungkap, 5). Kejelasan pedoman 

eksplorasinya, dan 6) kejelasan hasil yang diharapkan. Melalui terpenuhinya syarat-
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syarat tersebut maka proses dan hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber 

belajar, tetapi memerlukan suatu kajian yang mendalam dan sistematik melalui 

penelitian.  

2.5.3 Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

LKPD merupakan salah satu bahan ajar cerak yang berupa kumpulan lembaran 

dan berisi ringkasan materi yang berpedoman pada kompetensi dasar yang ingin 

dicapai serta berfungsi untuk memudahkan guru dan peserta didik dalam melakukan 

proses belajar mengajar (Katriani, 2014).  Menurut Suyanto (2011) supaya peserta 

didik dalam proses pembelajaran dapat berperan aktif maka diperlukan desain LKPD 

yang baik.  

Macam-macam LKPD berdasarkan tujuannya menurut Usman (2012), antara 

lain 1) LKPD untuk menemukan konsep, 2) LKPD untuk menerapkan dan 

menghubungkan konsep-konsep yang telah ditemukan, 3) LKPD untuk petunjuk 

belajar, 4) LKPD untuk penguatan dan 5) LKPD untuk petunjuk praktikum. Sedangkan 

manfaat LKPD sebagai berikut. 1) Peserta didik dapat lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. 2) Peserta didik dapat terbantu dalam pengembangan konsep 

pembelajaran. 3) Peserta didik terlatih untuk menemukan dan mengembangkan 

ketrrampilan proses. 4) Pedoman peserta didik dalam proses pembelajran. 5) Peserta 

didik memperoleh catatan dan pedoman pelaksanaan proses belajar mengajar. 

Komponen yang perlu diperhatikan dalam menyusun isi LKPD menurut Afsari 

(2017) antara lain : 
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Radikal Bebas 

Minyak Goreng Buah Jeruk Purut 

Pemakaian 

Berulang 

Meningkatkan Kualitas Minyak 

Goreng 

Antioksidan Alami 
Peredam 

Mengandung 

1. Penjabaran materi pokok dibuat dalam bentuk ringkasan materi yang 

singkat dan padat. 

2. Menggunakan kalimat sederhanan dan mudah dimengerti. 

3. Desain tampilan LKPD harus berupa kombinasi gambar dan tulisan 

2.6 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Hipotesis 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

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

mempengaruhi mutu minyak goreng bekas dilihat dari bilangan peroksida. 

2. Lama pencampuran sari buah jeruk purut (Citrix hystric) mempengaruhi mutu 

minyak goreng bekas dilihat dari bilangan peroksida. 

Gambar 2.4 Kerangka Konsep Penelitian 
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3. Ada pengaruh interaksi antara pemberian berbagai konsentrasi dengan lama 

pencampuran sari buah jeruk purut (Citrix hystric) terhadap mutu minyak 

goreng bekas dilihat dari bilanagan peroksida. 

4. Hasil penelitian “Pengaruh Sari Buah Jeruk Purut (Citrus hystrix) Terhadap 

Mutu Minyak Goreng Bekas sebagai Sumber Belajar Biologi SMA” 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar berupa Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD). 

 

 




