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Pengaruh Penambahan Bubuk Bawang Merah (allium
ascalonicum) Terhadap Bilangan Peroksida dan Kadar Asam
Lemak Bebas Minyak Goreng Curah
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Intisari: Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh tentang pengaruh bahan bubuk bawang merah (Allium

ascalonicum) terhadap bilangan peroksida dan kadar asam lemak bebas minyak goreng curah. Pada penelitian ini

ditentukan bilangan peroksida dan kadar asam lemak bebas minyak goreng dengan waktu penyimpanan 1, 4, 8, 12 dan

16 hari dan hasil analisanya bila dibandingkan dengan antioksidan sintetik BHT. Bilangan proksida ditentukan dengan

titrasi iodometri sedangkan kadar asam lemak bebas ditentukan dengan titrasi asam basa. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa bilangan peroksida dan kadar asam lemak bebas minyak goreng curah dengan penambahan bubuk bawang merah

lebih rendah dibandingkan BHT.
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Abstract: Have beenconducted research about influence of addition shallot powder (Allium ascalonicum) peroxide

number and free fatty acid coocing oil with the depository time 1,4,8,12 and how effectivity when compared to syntetic

antioxidant BHT. Peroxide number determined with the iodometri titration and free fatty acid determined with the acid

basa titration. Result of research indicate that the peroside number and free fatty acid cooking oil with the compared

shallot powder is lower than cooking oil with the compared BHT.
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1 PENDAHULUAN

M inyak goreng termasuk bahan makanan yang
penting. Berfungsi sebagai bahan untuk meng-

goreng makanan, sehingga bahan yang digoreng akan
kehilangan sebagian besar air yang dikandungnya, se-
lain itu rasanya akan lebih gurih dan nilai kalorinya
bertambah [1]. Menurut penelitian minyak goreng
yang beredar di pasaran biasanya berasal dari sum-
ber yang sama yaitu berasal dari buah kelapa sawit,
namun perbedaan dalam pengolahan untuk meng-
hasilkan minyak goreng tentu akan berbeda pula mu-
tunya [2].

Terdapat dua jenis minyak goreng yang beredar
dipasaran berdasarkan jenis kemasannya yaitu biasa
disebut minyak goreng kemasan dan minyak goreng
curah. Menurut penelitian minyak goreng curah mu-
dah terkontaminasi oleh udara dan air (teroksidasi)
yang menimbulkan ketengikkan sehingga mempenga-
ruhi cita rasa, daya simpan minyak goreng tersebut
menjadi lebih singkat [2].

Reaksi oksidasi pada lemak atau minyak dapat
dihambat dengan menggunakan antioksidan. Pada
umumnya zat antioksidan yang digunakan adalah an-

tioksidan sintetik yaitu BHT dan BHA.Bahan antiok-
sidan tersebut menurut penelitian Sri [3] dapat mera-
cuni dan bersifat karsinogenik

Salah satu cara mengatasi masalah tersebut adalah
mengganti antioksidan sintetik tersebut dengan an-
tioksidan alami, yaitu bawang merah. Menurut peneli-
tian Sri [3] ekstrak bawang merah dapat menurunkan
bilangan peroksida dan kadar asam lemak bebas seba-
gai indikasi tingkat kerusakan minyak

Dalam penelitian ini dipelajari pengaruh penam-
bahan bubuk bawang merah terhadap bilangan per-
oksida dan kadar asam lemak bebas minyak goreng
curah dengan waktu penyimpanan 0, 3, 8, dan 16
hari, serta efektivitasnya sebagai antioksidan alami
jika dibandingkan dengan antioksidan sintetik BHT.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan
informasi kepada masyarakat tentang penggunaan
bubuk bawang merah sebagai antioksidan alami un-
tuk menambah waktu penyimpanan dan menghambat
kerusakan minyak goreng curah
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2 METODOLOGI PENELITIAN

Bawang merah 500 gram dicuci sampai bersih, ditim-
bang, dipotong tipis-tipis dan dikeringkan dalam oven
pada suhu 55-65 derajat Celsius selama 8-10 jam .sete-
lah kering dihancurkan lalu diayak halus (80 mesh),
dibungkus dan disimpan pada wadah tertutup [4].

Minyak goreng curah sebanyak 250 gram ditam-
bah bubuk bawang merah dengan variasi konsenterasi
0,05%, 0,1% dan 0,2%, 250 gram tanpa penambahan
antioksidan sebagai control serta 250 gram minyak
goreng curah yang ditambah 0,1% BHT sebagai pem-
banding. sempel disimpan pada suhu kamar, selan-
jutnya ditentukan bilangan peroksida dan kadar asam
lemak bebasnya dengan waktu penyimpanan 1, 4, 8,
12 dan 16 hari.

Penentuan angka peroksida minyak goreng curah
dengan titrasi iodometri dengan cara sebagai berikut:
sempel ditimbang sebanyak 5 gram dalam Erlenmeyer
100 ml, kemudian dimasukkan 20 ml campuran 60%

asam asetat glacial dan 40% kloroform. Setelah
minyak larut, ditambahkan 0,5 mL larutan KI 6 M
sambil dikocok lalu didiamkan selama dua menit, ke-
mudian ditambahkan 20 mL air. Setelah itu diti-
trasi dengan natrium tio sulfat 0,01 N sampai warna
kuningnya hilang dan untuk memperjelas titik akhir
titrasi ditambahkan indicator amilum lalu dititrasi
kembali dengan natrium tio sulfat sampai warna biru
hilang dan titrasinya diulang sampai tiga kali [4].

Penentuan kadar asam lemak bebas (FFA) minyak
goreng curah dilakukan dengan cara : sample ditim-
bang sebanyak 5 gram lalu dimasukkan dalam Erlen-
meyer 100 mL lalu ditambahkan 25 mL alkohol 96%.
Kemudian dipanaskan sampai mendidih dan dikocok
kuat-kuat untuk melarutkan asam lemak bebasnya.
Setelah dingin dititrasi dengan larutan KOH 0,1 N
dengan menggunakan indicator phenilptalin. Akhir
titrasi tercapai apabila terbentuk warna merah muda

%FFA =
ml KOH×N KOH×BM Asam Laurat

Berat contoh× 1000
× 100%

Tabel 1: Bilangan peroksida kontrol (minyak goreng
tanpa penambahan antioksidan) Bilangan peroksida BHT
(minyak goreng ditambah 0;1% BHT), minyak goreng di-
tambah 0,05% bubuk bawang merah (C1), minyak goreng
ditambah 0,1 % bubuk bawang merah (C2), dan minyak
goreng ditambah 0,2% bubuk bawang merah (C3)

Waktu BHT Kontrol C1 C2 C3

(hari)

1 0,8000 1,6660 0,4000 0,3334 0,2000

4 1,9334 3,4666 1,0666 0,6000 0,3334

8 3,7334 5,1334 1,8666 1,5334 0,6000

12 5,8666 7,6666 3,0000 2,6000 1,5334

16 8,4000 10,400 4,0666 3,2000 2,1334

Berat molukul yang digunakan adalah berat molukul
asam laurat yaitu 200.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penentuan Bilanagan Peroksida

Hasil pengukuran bilangan peroksida minyak goreng
curah disajikan pada table dibawah ini

Dari table diatas bahwa minyak goreng tanpa pe-
nambahan antioksidan bilangan peroksidanya lebih
besar dibandingkan dengan minyak goreng yang di-
tambahkan dengan antioksidan BHT dan bubuk

bawang merah. Bilangan peroksida C1, C2, dan
C3 yang lebih kecil dibandingkan dengan control
menunjukkan bahwa bubuk bawang merah mempu-
nyai sifat antioksidan karena bawang merah mengan-
dung senyawa poliphenol yang menurut Sudarmaji [2]

bahwa senyawa poliphenol ini adalah senyawa yang
efektif menghambat proses autooksidasi lemak tidak
jenuh sehingga dapat mencegah ketengikan minyak
goreng dan dapat menambah waktu penyimpanan dari
minyak goreng tersebut. Senyawa ini mengakibat-
kan terhambatnya oksidasi lebih lanjut pada minyak
goreng.

3.2 Penentuan Kadar Asam Lemak Bebas
Minyak Goreng Curah (% FFA)

Hasil pengukuran dari kadar asam lemak bebas
minyak goreng curah disajikan pada Table dibawah
ini

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kadar asam
lemak bebas dari minyak goreng ditambah bubuk
bawang merah lebih rendah di bandingkan dengan
minyak goreng tanpa penambahan antioksidan (kon-
trol) dan minyak goreng yang ditambah antioksidan
sintetik BHT 0,1%. Pada semua konsentrasi pada
penelitian ini, bubuk bawang merah lebih efektif sifat
antioksidannya dibandingkan dengan antioksidan sin-
tetik BHT 0,1%. Mikroba juga dapat menguraikan
trigliserida menjadi asam-asam lemak bebas. Bubuk
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Tabel 2: Kadar asam lemak bebas (% FFA) control
(minyak goreng tanpa Penambahan antioksidan), BHT
(minyak goreng dengan penambahan 0,1 % BHT), C1
(minyak goreng ditambah 0,05 % bubuk bawang merah),
C2(minyak goreng dengan penambahan 0,1 % bubuk
bawang merah) dan C3(minyak goreng dengan penamba-
han 0,2 % bubuk bawang merah)

Waktu BHT Kontrol C1 C2 C3

(hari)

1 0,2400 0,3200 0,1067 0,0800 0,0400

4 0,6667 0,8932 0,2132 0,1332 0,0667

8 1,0533 1,9200 0,3600 0,2667 0,1332

12 1,4400 2,6932 0,5467 0,4800 0,3400

16 1,8933 3,4467 0,7200 0,6267 0,3467

bawang merah menjadi lebih efektif untuk mem-
pertahankan kadar asam lemak bebas selain karena
bawang merah mengandung senyawa poliphenol seba-
gai antioksidan alami, bawang merah juga mengan-
dung senyawa antibakteri yang mampu mematikan
mikroba, sehingga mikroba tersebut tidak mampu lagi
menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas.

4 SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

1. Penambahan bubuk bawang merah dapat meng-
hambat kenaikan bilangan peroksida dan kadar
asam lemak bebas sehingga dapat menambah
waktu penyimpanan minyak goreng tersebut.

2. Penambahan bubuk bawang merah lebih efektif
dibandingkan dengan antioksidan sintetik BHT.

4.2 Saran

Perlu dilakukan penelitian konsentrasi optimum pe-
nambahan bubuk bawang merah pada minyak goreng
curah
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