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BAB IV

HASIL PENGAMATAN

1. Warna dan Aroma berbagai Minyak dan Lemak

Sampel Warna Aroma Tekstur

Butter Kuning pucat

(++)

Aroma susu bubuk

dan keju

Lembut, licin (++),

padat(++)

Mentega Kuning cerah

(+++)

Aroma khas

mentega, susu

Lembut, licin, lengket

(+++), padat (+++)

Shortening Putih Tidak beraroma Lebih padat (+++), licin

Gajih Merah pucat Amis kenyal

2. Kelarutan

Kelompok Sampel Pelarut Tingkat
kelarutan

Pemisahan
lemak

Noda
pada

kertas
saring

9

Asam
Laurat

Kolorform +++++ - -
Aseton ++++ - -
Petroleum
benzene

+++ - -

Alkohol ++ - -
Air + - Ada

10

Asam
Laurat

Kolorform ++++ - -
Aseton +++++ - -
Petroleum
benzene

+++ - -

Alkohol ++ - -
Air + - Ada

11

Asam
Palmitat

Kolorform +++++ - -
Aseton ++++ - -
Petroleum
benzene

++ - -

Alkohol +++ - -
Air + - Ada

12

Asam
Palmitat

Kolorform +++++ + -
Aseton +++ + -
Petroleum
benzene

++++ ++ -

Alkohol ++ + Ada
Air + + Ada



Haris Dianto Darwindra
240210080133

3. Emulsifikasi

Emulsifier Hasil Pengamatan
Air + minyak Terbentuk 2 fase, terpisah
Air + minyak + kuning
telur

Tercampur sempurna (++), Larutan keruh
kuning

Air + minyak + pektin Homogen (+), larutan keruh coklat
Air + minyak + gelatin Homogen (+), keruh

4. Creaming Effect dan Shortening Effect

a. Creaming effect

Margarin :

Gula

Sebelum Sesudah

1 : 1

Kuning (++++) Kuning (++)

Gula masih gula pasir Gula belum larut (+)

Campuran terasa lebih

berat

Campuran ringan

Berminyak (++) Tidak berminyak (+)

Rasanya belum tercampur Rasanya manis (++++)

2 : 1

Kuning (++++) Kuning (++)

Gula masih gula pasir Gula larut (++)

Campuran terasa lebih

berat

Campuran lebih ringan

Berminyak (++) Tidak berminyak (++)

Rasanya belum tercampur Rasanya manis (+++)

3 : 1

Kuning (++++) Kuning (++)

Gula masih gula pasir Gula larut (++)

Campuran terasa lebih

berat

Campuran ringan

Berminyak (++) Tidak berminyak (+++)

Rasanya belum tercampur Rasanya manis (++)

4 : 1

Kuning (++++) Kuning pucat hampir

putih

Gula masih gula pasir Gula larut (++++)
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Campuran terasa lebih

berat

Campuran ringan

Berminyak (++) Berminyak (++++)

Rasanya belum tercampur Rasanya manis (+)

b. Shortening effect

Kelompok Sebelum Sesudah

9
Belum terbentuk lapisan Lapisan  : ++

Masih berupa adonan kalis Kilap      : -

10
Belum terbentuk lapisan Lapisan  : +++

Masih berupa adonan kalis Kilap      : -

11
Belum terbentuk lapisan Lapisan  : ++

Masih berupa adonan kalis Kilap      : -

12
Belum terbentuk lapisan Lapisan  : ++++

Masih berupa adonan kalis Kilap     : -

5. Polymorphysm

Kelompok Sampel Hasil pengamatan

9 Coklat Cadbury

(Delfi)

Tidak terbentuk kristal putih pada

permukaan

10 Coklat Cadbury

(Delfi)

Tidak terbentuk kristal putih pada

permukaan

11 Coklat koin Tidak terbentuk kristal putih pada

permukaan

12 Coklat koin Tidak terbentuk kristal putih pada

permukaan
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6. Penentuan Bilangan Peroksida

Kel Sampel Volume sodium
tiosulfat (ml)

A B G Miliekivalen
/g contoh

Mg O2/100g
contoh

9 Minyak
bagus

4.8 4.7 32 5 94 3008

10 Minyak
jelek

0.5 0.4 32 5 8 256

11 Blanko 0.7 - 32 5 - -
12 Minyak

jelek
7.2 7.1 32 5 142 4544

a. Miliekivalen per 100 g contoh = A x N x 1000/G

b. Milligram Oksigen per 100 g contoh = A x N x B x 1000/G

Ket : A = Vol. sodium tiosulfat –blangko

B = BM O2

G = berat sampel (g)

N = normalitas sodium tiosulfat 0.1 N

7. Penetapan Bilangan asam

Kel Sampel Berat
sampel (g)

N
KOH

M Vol.
KOH

Bil.
Asam

Kadar
Asam

9 Minyak
jelek

20 0.1 263 2 56.1 % 263%

10 Minyak
bagus

20 0.1 263 0.2 5.61% 26.3%

11 Minyak
jelek

20 0.1 263 2.3 64.5% 302%

12 Minyak
bagus

20 0.1 263 0.3 8.415% 39.45%

. = 56.1 100%
= 56.1 100%

8. Titik Asap, Titik Nyala, Titik Api

Sampel Titik Asap Titik Nyala Titik Api

Minyak bagus 200 300 330

Minyak jelek 210 325 330
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9. Penyerapan Bau (Tainting)

Sampel
Hasil Pengamatan

Hari ke - 0 Hari ke - 1 Hari ke - 2 Hari ke - 3

Biskuit Bau khas

biskuit coklat

++++ ++++ ++++

Biskuit + sabun Bau khas

biskuit coklat

+++ ++ +

Biskuit + kertas +

sabun

Bau khas

biskuit coklat

+++ +++ +++

Biskuit + alufo +

sabun

Bau khas

biskuit coklat

++++ ++++
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BAB V

PEMBAHASAN

Lemak dan minyak adalah bahan yang tidak larut dalam air yang berasal

dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Lemak dan minyak yang digunakan dalam

makanan sebagian besar adalah trigliserida yang merupakan ester dari gliserol dan

berbagai asam lemak. Lemak dan minyak merupakan zat makanan yang penting

untuk kesehatan tubuh manusia. Selain itu juga merupakan sumber energi yang

lebih efektif jika dibandingkan dengan karbohidrat dan protein yaitu dapat

menghasilkan 9 kkal per gram. Fungsi lainnya adalah sebagai sumber dan pelarut

bagi vitamin A, D, E, dan K, meningkatkan nafsu makan, dan memperbaiki

tekstur dan cita rasa dari bahan pangan.

Pada praktikum kali ini, dilakukan percobaan untuk mengetahui sifat fisik

maupun sifat kimia dari senyawa lemak. Untuk mengetahui sifat fisik maupun

sifat kimianya, maka dilakukan berbagai percobaan, seperti pengamatan warna

dan aroma berbagai minyak dan lemak, kelarutan, emulsifikasi, creaming effect

dan shortening effect, polymorphysm, dan penyerapan bau, atau tainting serta

dilakukan untuk mengetahui bilangan peroksida dan bilangan asam selain itu

dilakukan percobaan untuk mengathui titik nyala, titik asap dan titik api.

1. Warna dan Aroma berbagai Minyak dan Lemak

Setiap minyak dan lemak tentu memiliki warna dan aroma yang berbeda-

beda. Perbedaan tersebut terletak pada sumber minyak dan lemak tersebut.

Dalam praktikum dilakukan pengamatan pada butter, mentega, shortening,

dan gajih. Dari hasil pengamatan didapatkan bahwa lemak memiliki wujud

padat, atau semi padat. Lemak memiliki bentuk padat pada suhu kamar, dan

disebabkan karena kandungannya yang tinggi akan asam lemak jenuh, yang

tidak memiliki ikatan rangkap, sehingga mempunyai titik lebur yang lebih

tinggi (Winarno, Kimia Pangan dan Gizi).

Hasil pengamatan dari lemak, menunjukan bahwa mentega adalah emulsi

air dalam minyak dengan kira-kira 18% air terdispersi dalam 80% lemak

dengan sejumlah kecil protein yang berfungsi sebagai zat pengemulsi
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(emulsifier). Mentega terbuat dari lemak hewani (lemak susu). Mentega

berwarna kuning cerah, memiliki tekstur lembut, licin, lengket, padat dan

beraroma susu yang berlebih, karena terbuat dari lemak susu yang dinetralkan

dengan garam-garam karbonat kemudian dipasteurisasi. Pada butter, aroma,

tekstur, dan nilai gizi yang dimiliki hampir sama dengan mentega. Butter

berwarna kuning pucat dan beraroma susu bubuk dan keju. Sedangkan

shortening merupakan lemak padat yang memiliki sifat plastis dan kestabilan

tertentu. Pada hasil pengamatan, shortening berwarna putih, serta tidak

beraroma dengan tekstur lebih padat dan licin. Sedangkan pengamatan yang

terakhir adalah pada gajih. Gajih merupakan lemak yang diperoleh dari

jaringan lemak pada hewan (seperti sapi dan kambing). Pada umumnya gajih

banyak terdapat  pada rongga perut hewan-hewan tersebut. Lemak ini

memilki aroma  daging yang sangat tajam (amis). Lemak ini memiliki warna

putih kemerahan atau bias dibilang merah pucat karena diambil dari jaringan

lemak ternak. Lemak tersebut sangat mudah tengik, oleh karena itu dalam

pembuatannya diperlukan antioksidan. Gajih dapat distabilkan dengan cara

interesterifikasi ester-ester asam lemak dalam molekul gliserol. Gajih juga

dapat dicampur dengan lemak nabati yang diperoleh dari proses hidrogenasi.

2. Kelarutan

Pada pengujian terhadap kelarutan berbagai jenis minyak dan lemak,

digunakan berbagai macam pelarut, yaitu kloroform, air, alkohol, aseton, dan

petroleum benzen. Kelarutan minyak dan lemak dalam suatu pelarut

ditentukan oleh sifat polaritas asam lemaknya. Asam lemak polar cenderung

larut dalam pelarut polar, dan tidak larut dengan asam lemak nonpolar.  Asam

lemak yang derajat ketidakjenuhannya tinggi akan lebih mudah larut daripada

asam lemak yang derajat ketidakjenuhannya rendah. Selain itu panjang rantai

suatu karbon dapat mempengaruhi kealrutan. Semakin panjang rantai karbon,

semakin sukar larutnya. Dari hasil pengamatan, semua jenis minyak

umumnya larut dalam kloroform dan aseton tetapi tidak larut dalam air, hal

ini berarti semua jenis minyak memiliki asam lemak yang bersifat nonpolar

karena tidak larut dalam air yang merupakan pelarut polar.
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Setelah diamati kelarutannya, lalu larutan lipida tersebut diteteskan di atas

kertas saring. Fungsinya adalah untuk melihat daya serap setiap jenis minyak

tersebut. Dalam praktikum didapat bahwa tetesan yang meninggalkan noda

adalah pada air dan alcohol, karena daya serap air dan alkohol terhadap

minyak sangat sedikit sehingga meninggalkan bekas pada kertas saring

tersebut. Noda pada kertas saring ditandai dengan adanya kristal - kristal

putih pada kertas saring.

3. Emulsifikasi

Emulsi adalah suatu dispersi atau suspensi suatu cairan dengan cairan lain ,

yang molekul antara kedua cairan tersebut tidak dapat saling berbaur, akan

tetapi saling antagonistic. Pada suatu emulsi terdapat tiga bagian utama yaitu,

bagian yang pertama butiran terdispersi biasanya berupa lemak, bagian kedua

fase pendispersi biasanya berupa air, dan bagian ketiga adalah emulsifier yang

bertugas menjaga butir minyak tetap tersuspensi dalam air (winarno, 1984).

Senyawa emulsifier harus mempunyai daya ikat terhadap kedua cairan

yang distabilkan, afinitasnya harus parsial dan tidak sama antar kedua cairan

tersebut.

Dalam praktikum ini digunakan suspensi campuran minyak dan air.

Sedangkan emulsifier yang digunakan adalah dispersi tanpa pengemulsi,

dengan kuning telur, pektin, dan gelatin. Kedua zat dicampur dalam tabung

reaksi dan dikocok. Setelah itu diamati apa yang terjadi kemudian

ditambahkan emulsfier lalu dikocok kembali. Selanjutnya diamati

perbedaannya dengan pengocokan sebelum ditambah emulsifier. Dari

hasil pengamatan didapatkan bahwa kuning telur mengemulsi dapat

mengemulsi sampel dengan baik. Diikuti dengan pektin dan gelatin yang larut

dalam kedua cairan tersebut.

Daya kerja emulsifier bergantung pada bentuk molekulnya yang dapat

terikat baik pada minyak ataupun air. Pektin dan kuning telur adalah

emulsifier yang lebih terikat atau lebih larut dalam air sehingga akan

membantu terjadinya dispersi minyak dalam air. Sedangkan gelatin adalah
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emulsifier yang lebih larut dalam minyak (nonpolar) akan membantu

terjadinya emulsi air dalam minyak seperti mentega dan margarin.

Dari ketiga emulsifier yang digunakan, kesimpulan yang didapat adalah,

kuning telur merupakan emulsifier terbaik. Hal ini dikarenakan kandungan

lesitin yang tinggi pada kuning telur dan bentuknya yang terdapat dalam

bentuk kompleks lesitin-protein.

4. Creaming Effect dan Shortening Effect

a. Creaming Effect

Creaming effect adalah kemampuan lemak untuk menangkap udara

saat dilakukan pengocokan bersama dengan gula. Perbandingan jumlah

panambahan lemak dan gula dalam adonan mempengaruhi jumlah volume

udara yang dapat terserap oleh lemak. Menurut literatur, perbandingan

berat lemak dan gula sebesar 2 : 3 akan menghasilkan daya gabung udara

dengan lemak yang maksimal. Hasil creaming effect terlihat pada

busa/gelembung yang terjadi pada saat pengocokkan.

Lemak yang digunakan dalam praktikum ini adalah margarin.

Margarin merupakan pengganti mentega dengan rupa, rasa, dan nilai gizi

yang hampir sama. Margarin juga merupakan emulsi air dalam minyak,

dengan persyaratan mengandung tidak kurang 80% lemak. Pada

praktikum kali ini dilakukan empat perbandingan yang berbeda antara

margarin dengan gula yaitu 1 : 1, 2 : 1, 3 : 1 dan 4 : 1, dengan tujuan

untuk mengetahui perbandingan yang mana yang akan menghasilkan

cream terbaik. Berdasarkan hasil pengamatan, besar perbandingan yang

paling efektif untuk membuat cream terbaik adalah 3:1. Hal tersebut dapat

dilihat dari tingkat kelembutannya, serta gula yang mudah hancur.

Sedangkan yang tidak berhasil mengembang  adalah campuran lemak

yang sebanding dengan banyaknya gula (1:1). Hal ini disebabkan karena

dengan perbandingan tersebut menghasilkan daya gabung yang kurang

baik dengan volume udara yang ditangkap tidak cukup .
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b. Shortening Effect

Shortening effect adalah suatu kemampuan lemak untuk

mengempukkan biskuit atau pastry. Disebut shortening karena dengan

adanya lemak yang tidak larut air, hal ini membuat serabut-serabut gluten

menjadi lebih pendek (shortening). Hal ini menyebabkan terbentuknya

lapisan - lapisan sehingga adonan yang telah di panggang mudah

dilepaskan/dipisahkan.

Selain sebagai pemberi cita rasa dan penghantar panas, lemak

digunakan pada pembuatan kue karena bisa menimbulkan shortening

effect (segar, kering, rapuh, mengeripik).

Dalam praktikum ini dibuat adonan pastry dengan mengoleskan

margarin diatas adonan lalu dilipat, perlakuan tersebut diulang tiga kali

lalu adonan dimasukkan dalam oven. Setelah matang dilakukan

pengamatan terhadap adonan tersebut. Seharusnya hasil dari praktkum

didapatkan bahwa pada bagian/lapisan yang dioles dengan margarin akan

mudah dipisahkan sedangkan yang tidak dioles akan menempel. Akan

tetapi hasilnya berbeda dengan literature, adonan yang sudah diolesi dan

si masukkan ke dalam oven tidak terbentuk kilap pada lapisan dan pada

saat dibuka adonan yang sudah jadi tersebut pecah, hal ini terjadi karena

lemak tidak melapisi  molekul pati dan gluten, sehingga tidak dapat

memecah strukturnya.

5. Polymorphysm

Bila suatu lemak didinginkan, hilangnya panas akan memperlambat

gerakan mlekul-molekul dalam lemak, sehingga jarak antara molekul-

molekul akan lebih kecil. Jika jarak antar mlekul tersebut mencapai 5 Å,

maka akan timbul gaya tarik menarik antar molekul yang disebut gaya Van

der Walls. Akibat adanya gaya ini, radikal-radikal asam lemak akan tersusun

berjajar dan saling bertumpuk serta berikatan membentuk Kristal.

Polymorphysm pada minyak dan lemak adalah suatu keadaan dimana

terdapat lebih dari satu bentuk Kristal. Ukuran dan jumlah kristal berbeda

untuk setiap jenis lemak. Sifat polymorphism akan mempengaruhi titik lebur
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dan plastisitas lemak. Peristiwa ini sering ditemukan dalam bahan yang

memiliki rantai karbon panjang. Salah satu contohnya adalah coklat. Dalam

pembuatan coklat, kadang-kadang digunakan minyak yang bukan khusus

untuk coklat. Karena itu, bila coklat dipanaskan lalu didinginkan maka akan

terbentuk kristal-kristal putih pada coklat. Hal ini menunjukkan kualitas

coklat yang buruk. Kristal-kristal itu merupakan lemak yang akan membeku

dan menumpuk di pembuluh darah dan menyebabkan kolesterol.

Pada praktikum dilakukan pada sampel coklat Cadbury (delfi) dan coklat

koin. Setelah dilakukan percobaan yaitu mulanya coklat dileburkan/lelehkan

pada suhu ruang selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas, biarkan membeku.

Setelah itu, coklat diamati, apabila terdapat kristal berarti coklat tersebut

kurang bagus. Akan tetapi dari hasil pengamatan tidak terjadi pengkristalan

gula pada coklat.  Berarti coklat tersebut memiliki rantai karbon pendek dan

mudah dipisahkan. Jika minyak yang digunakan untuk membuat coklat tidak

cocok, maka pada saat pembekuan, terdapat kristal-kristal putih pada

permukaannya. Hal tersebut menandakan bahwa minyak yang digunakan juga

berpengaruh terhadap kualitas coklat tersebut.

6. Penyerapan Bau

Tainting atau penyerapan bau adalah salah satu sifat lemak yang dapat

menyebabkan kerusakan pada lemak. Apabila bahan pembungkus dapat

menyerap lemak, maka lemak yang terserap ini akan teroksidasi oleh udara

sehingga  rusak dan berbau. Bau dari bagian lemak yang rusak ini akan

teroksidasi oleh udara sehingga rusak dan berbau. Bau dari bagian lemak

yang rusak ini akan diserap oleh lemak yang ada dalam bungkusan

mengakibatkan seluruh lemak menjadi rusak (Winarno, 1984).

Dalam praktikum dilakukan pengujian pada lemak yang terdapat dalam

biskuit. Perlakuan pertama biskuit tanpa bahan lain, kedua biskuit + sabun,

ketiga biskuit yang dibungkus kertas + sabun dan yang keempat biskuit

dibungkus dengan alufo + sabun. Fungsi dari adanya sabun yaitu untuk

mengetahui kadar penyerapan bau suatu bahan pangan.
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Dari hasil pengamatan didapatkan wadah yang hanya berisi biskuit tidak

akan menyerap bau, setelah tiga hari tidak ada bau yang tercium dan hanya

bau biskuit yang tercium. Biskuit yang dibungkus dengan alumunium foil dan

berisi sabun pada wadah yang sama juga tidak mengalami bau. Hal ini terjadi

karena alumunium foil tidak menyerap lemak. Wadah yang berisi biskuit dan

sabun mengalami bau karena biskuit menyerap bau sabun sedangkan biskuit

yang dibungkus kertas mengalami bau yang lebih kuat. Hal ini terjadi karena

kertas menyerap minyak mengakibatkan seluruh lemak menjadi rusak dan

prosesnya lebih cepat. Selain itu kertas dapat mengisolasi aroma dari luar.

Bahan pembungkus terbaik adalah alumunium foil. Hal ini menunjukkan

bahwa alumunium foil  dapat mengisolasi aroma dari luar dan dapat

melindungi lemak didalamnya.

7. Penentuan Bilangan Peroksida

Penentuan bilangan peroksida merupakan salah satu jenis uji ketengikan

yang dilakukan dalam percobaan kali ini. Bilangan peroksida sendiri

mempunyai arti yaitu, bilangan yang ditentukan berdasarkan jumlah iodin

yang dibebaskan dari KI melalui reaksi oksidasi oleh peroksida dalam

lemak/minyak pada suhu ruang dalam medium asam asetat/kloroform. Tujuan

dari penentuan bilangan peroksida adalah untuk mengetahui tingkat

kerusakan minyak, dimana kerusakan ini diakibatkan oleh reaksi oksida yang

menghasilkan peroksida, asam lemak, aldehid dan keton. Bilangan peroksida

dinyatakan sebagai miliequivalen peroksida tiap kg minyak. Bilangan

peroksida juga ditentukan berdasarkan jumlah ml Sodium Thiosulfat yang

dibutuhkan untuk mengikat iod yang di bebaskan dari potasium Iodida, dalam

setiap 1 gram lemak yang digunakan dalam percobaan. Pada umumnya,

minyak yang masih baru / bagus memiliki bilangan peroksida sebesar 0,

kecuali pada minyak yang sudah agak lama.  Hal ini karena pada minyak

yang masih baru belum terjadi ketengikan.

Derajat ketengikan dapat ditentukan dengan pengukuran senyawa-senyawa

hasil oksidasi yang terdapat dalam lemak. Ketengikan dapat terjadi bila

komponen dan citarasa dan bau yang mudah menguap mengalami proses
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oksidasi pada lemak dan minyak yang tak jenuh. Proses oksidasi tersebut

yang menyebabkan timbulnya bau tengik pada minyak. Tetapi hal tersebut

dapat diatasi dengan menambahkan senyawa antioksidan untuk menangkap

senyawa radikal bebas, contohnya seperti tokoferol.

Dalam praktikum ini, pengujian bilangan peroksida dilakukan dengan

mentitrasi KI oleh sodium tiosulfat. Sampel yang digunakan adalah minyak

bagus dan minyak jelek serta sebagai standar pengujian menggunakan minyak

blanko yaitu minyak yang tanpa perlakuan apapun. KI yang ditambahkan

pada sampel, maka I2 akan bereaksi dengan asam lemak tak jenuh. Bila

jumlah asam lemak jenuh tinggi, maka hanya sedikit I2 yang bereaksi dengan

sodium tiosulfat saat dititrasi. Maka jumlah mL sodium tiosulfat yang

digunakan menunjukkan bilangan peroksida.

Sementara itu, amilum ditambahkan pada setengah reaksi dengan tujuan

untuk memperjelas hasil titrasi. Penambahan dilakukan pada setengah titrasi

karena bila ditambahkan sejak awal, maka amilum akan menyelubungi I2 dan

menghambat reaksi I2 dengan sodium tiosulfat.

Dari hasil pengujian terhadap minyak bagus dan minyak jelek didapat

hasil sebagai berikut. Pada minyak bagus, didapat bahwa larutan sodium

tiosulfat yang digunakan sebanyak 4,8 mL sedangkan pada minyak jelek yang

terpakai adalah 0,5 mL dan 7,2 mL. Bilangan peroksida disini dirumuskan

dengan miliekivalen per 100 gram contoh (A x N x 1000/G) dan miligram per

100 gram contoh ( A x N x B x 1000/G).

Nilai bilangan peroksida menunjukkan jumlah peroksida yang terkandung

dalam minyak/lemak. Artinya, semakin tinggi nilai bilangan peroksida, maka

minyak/lemak semakin jelek.

Dari data hasil pengamatan didapatkan bahwa minyak bagus memiliki

nilai peroksida yang lebih kecil daripada minyak jelek, hal ini menunjukan

bahwa pada minyak bagus tidak terdapat banyak asam lemak jenuh yang

tidak baik untuk kesehatan. Bilangan peroksida pada minyak bagus yaitu 94

miliekivalen/100 g contoh dan 3008 miligram oksigen/100 g contoh

sedangkan bilangan peroksida pada minyak jelek yaitu 142 miliekivalen/100

g contoh dan 4544 miigram oksigen/100 g contoh.
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8. Penentuan Bilangan Asam

Bilangan asam adalah bilangan yang menyatakan jumlah asam lemak

bebas yang terkandung dalam minyak/lemak. Biasanya bilangan asam

dihubungkan dengan proses hidrolisa minyak/lemak yang berkaitan dengan

mutunya. Uji bilangan asam dapat juga dinyatakan sebagai jumlah miligram

KOH  yang diperlukan untuk menetralkan asam lemak bebas yang terdapat

dalam satu gram minyak atau lemak. Angka asam besar menunjukkan asam

lemak bebas yang besar yang berasal dari hidrolisa minyak ataupun karena

proses pengolahan yang kurang baik. Jika angka asam makin tinggi, maka

kualitas minyak tersebut maikin rendah (berbanding terbalik).

Dalam praktikum dilakukan percobaan pada minyak bagus dan minyak

jelek. Percobaan ini dilakukan dengan proses titrasi dengan KOH dengan

indikator fenolfthalein hingga hasil akhir menunjukan perubahan warna

merah jambu selama 10 detik.

Selanjutnya dilakuakn perhitungan bilangan asam dan kadar asam dengan

rumus sebagai berikut :. = 56.1 100%
= 56.1 100%

Dari hasil pengamatan dan perhitungan didapatkan bahwa pemakaian

volume KOH minyak bagus lebih sedikit daripada minyak jelek dalam proses

titrasi, hal ini karena pada minyak jelek banyak mengandung asam lemak

bebas. Nilai bilangan asam dan kadar asam untuk minyak bagus juga lebih

kecil dibandingkan dengan minyak jelek, karena pada minyak bagus hanya

sedikit mengandung asam lemak bebas.

9. Titik Asap, Titik Nyala dan Titik Api

Titik asap, titik nyala dan titik api penting untuk proses penggorengan.

Semakin tingi titik asap dari suatu minyak, maka semakin bagus pula

kualitasnya. Besarnya titik asap ditentukan oleh kadar gliserol bebas.

Bila suatu lemak atau minyak dipanaskan, akan timbul asap tipis kebiruan

pada suatu titik tertentu, titik ini disebut titik asap (smoke point). Asap yang
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terbentuk adalah akrolein yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan rasa

gatal di tenggorokan. Akrolein tersebut terbentuk dari hidrasi gliserol. Mutu

suatu minyak dapat ditentukan dari titik asapnya, semakin tinggi titik

asapnya, semakin baik mutu minyak tersebut. Titik asap suatu minyak

tergantung dari kadar gliserol bebasnya. Minyak yang telah digunakan untuk

menggoreng akan turun titik asapnya karena telah terjadi hidrolisis molekul

lemak.

Titik nyala (flash point) adalah temperatur pada saat campuran uap dari

minyak dengan udara mulai terbakar. Sedangkan titik api (fire point) adalah

temperatur pada saat dihasilkan pembakaran yang terus-menerus. Titik asap,

titik nyala, dan titik api adalah kriteria penting dalam hubungannya dengan

minyak yang digunakan untuk menggoreng. Ketiga titik suhu tersebut akan

turun jika asam lemak bebasnya banyak. Demikian juga halnya jika berat

molekul rendah, ketiga titik suhu itu akan lebih rendah

Sesuai dengan literatur yang menyebutkan bahwa pada umumnya titik

asap mulai tercapai ketika suhu mendekati 200ºC, titik nyala dan titik api

minyak-minyak uji lebih besar dari 300ºC.

Dari hasil praktikum didapatkan bahwa pada minyak bagus suhu pada titik

asapnya yaitu 200ºC, suhu titik nyalanya 300ºC dan suhu titik apinya adalah

330ºC. Sedangkan untuk minyak jelek suhu yang didapatkan adalah 210ºC

untuk titik asapnya, 325ºC untuk suhu titik nyalanya dan 330ºC untuk suhu

titik apinya.

Pada minyak bekas, cepat terbentuk asap karena sudah mengalami

oksidasi. Semakin sering minyak dipakai, maka titik nyala dan titik apinya

semakin rendah. Hal tersebut terjadi karena struktur polimernya sudah

mengalami kerusakan. Sedangkan pada minyak baru kualitasnya ternyata

lebih baik dari minyak bekas karena minyak baru memiiki titik asap yang

lebih tinggi dari minyak bekas.
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BAB VI

KESIMPULAN

 Lemak dan minyak adalah bahan yang tidak larut dalam air yang berasal dari

tumbuh-tumbuhan dan hewan.

 Lemak dan minyak yang digunakan dalam makanan sebagian besar adalah

trigliserida yang merupakan ester dari gliserol dan berbagai asam lemak.

 Lemak dan minyak merupakan zat makanan yang penting untuk kesehatan

tubuh manusia.

 Lemak memiliki bentuk padat pada suhu kamar, dan disebabkan karena

kandungannya yang tinggi akan asam lemak jenuh, yang tidak memiliki

ikatan rangkap, sehingga mempunyai titik lebur yang lebih tinggi.

 Minyak/lemak memiliki warna dan aroma khas tergantung dari pigmen dan

flavor yang dimilikinya.

 Minyak/lemak terglong dalam senyawa non polar akibatnya minyak/lemak

hanya dapat larut dalam senyawa non plar yaitu aseton dan klroform

sedangkan dalam senyawa polar, minyak/lemak tidak dapat laru.

 Emulsi adalah suatu dispersi atau suspensi suatu cairan dalam cairan yang

lain, yang molekul-molekul kedua cairan tersebut tidak saling berbaur tetapi

antagonistik.

 Creaming effect adalah kemampuan lemak untuk memerangkap udara pada

saat dikocok dengan gula. Perbandingan berat gula dan lemak yang besar

akan menghasilkan daya gabung udara dan lemak yang maksimal.

 Creaming effect yang paling baik jika komposisi Margarin dan gula 3:1.

 Shortening effect adalah suatu kemampuan lemak untuk mengempukkan

biskuit atau pastry.

 Suatu lemak yang didinginkan, hilangnya panas akan memperlambat gerakan

molekul-molekul dalam lemak, sehingga jarak antara molekul-molekul lebih

kecil.

 Coklat yang diigunakan dalam percobaan polymorphism tersusun dari

komposisi bahan yang bagus sehingga tidak terbentuk kritasl pada saat

pembekuan.
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 Tainting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa cepatnya suatu

lemak dapat rusak dan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu dan

lingkungannya.

 Lemak memiliki kemampuan untuk menyerap bau. Lemak yang terserap

kertas mengakibatkan penyerapan bau lebih cepat dan kerusakan minyak

lebih cepat.

 Alumunium foil  dapat mengisolasi aroma dari luar dan dapat melindungi

lemak didalamnya.

 Semakin tinggi bilangan peroksida maka kualitas minyak/lemak semakin

jelek.

 Minyak yang kualitasnya jelek ditandai dengan tingginya bilangan asam dan

kadar asam

 Titik asap, titik nyala dan titik api dari minyak jelek lebih tinggi dibandingkan

minyak bagus.
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JAWABAN DAN PERTANYAAN

1. Jelaskan peranan lipida dalam makanan

Lipida terdiri atas senyawa-senyawa heterogen, fosfolipida, sterol dan ikatan

lain yang sejenis, termasuk lemak dan minyak. Perubahan – perubahan kimia

atau penguraian lemak dan minyak dapat mempengaruhi bau dan rasa suatu

bahan makanan, baik yang menguntungkan atau tidak. Minyak dan lemak

berperanan sangat penting dalam gizi kita terutama karena merupakan sumber

energi, cita rasa, serta sumber vitamin A, D, E dan K. Dalam pengolahan

bahan pangan, lipida dapat berfungsi sebagai media penghantar panas,

menambah nilai gizi, pemanfaatan efek shortening dari lemak, dan

pembentuk krim pada kue.

2. Apakah perbedaan minyak dan lemak ?

Perbedaan yang mendasar antara minyak dan lemak adalah pada suhu

penyimpanannya. Pada suhu kamar lemak berbentuk padat sedangkan dengan

suhu yang sama minyak berbentuk cair. Lemak biasa digunakan dalam pastry

dan bakery untuk memberikan citarasa, aroma, tekstur, pigmen dan

keempukan pada bahan pangan. Sementara itu minyak biasa digunakan

sebagai media penghantar panas dalam proses menggoreng.


