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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penggorengan Vakum (Vacuum Frying) 

2.1.1 Pengertian Penggorengan Vakum 

Mesin penggoreng hampa (Vacum Frying) adalah mesin produksi untuk 

menggoreng berbagai macam buah dan sayuran dengan cara penggorengan 

hampa. Penggorengan vakum merupakan cara pengolahan yang tepat untuk 

menghasilkan kripik buah dengan mutu tinggi.  

Alat penggorengan vakum ini memiliki prinsip kerja vacum frying adalah 

menghisap kadar air dalam sayuran dan buah dengan kecepatan tinggi agar pori-

pori daging buah-sayur tiak cepat menutup, sehingga kadar air dalam buah dapat 

diserap dengan sempurna. Prinsip kerja dengan mengatur keseimbangan suhu 

dan tekanan vakum. Untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang bagus 

dalam artian warna, aroma, dan ras buah-sayur tidak berubah dan renyah 

pengaturan suhu tidak boleh melebihi 90˚C dan tekanan vakum antara 65 – 76 

cmHg. Sebaiknya air dalam bak penampung pada vacuum frying tidak 

mengandung partikel besi karena dapat menyebabkan air keruh dan dapat 

merusak pompa vakum yang akhirnya mempengaruhi kerenyahan keripik .  

Pada kondisi vakum, suhu penggorengan dapat diturunkan menjadi 70-

85°C karena penurunan titik didih air. Dengan sistem penggorengan semacam 

ini, produk-produk pangan yang rusak dalam penggorengan (seperti buah-

buahan dan sayur-sayuran) akan bisa digoreng dengan baik, menghasilkan 

produk yang kering dan renyah, tanpa mengalami kerusakan nilai gizi dan flavor 

seperti halnya yang terjadi pada penggorengan biasa. Umumnya, penggorengan 

dengan tekanan rendah akan menghasilkan produk dengan tekstur yang lebih 

renyah (lebih kering),warna yang lebih menarik. Hal penting lain dari produk 

hasil penggorengan vakum adalah kandungan minyak yang lebih sedikit dan 

lebih porous (lebih ringan) dan umumnya mempunyai daya rehidrasi yang lebih 

baik 
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Dengan mesin penggoreng vakum (vacuum frying ) memungkinkan 

mengolah buah atau komoditi peka panas seperti buah dan sayuran menjadi hasil 

olahan berupa keripik (chips) seperti keripik nangka, keripik apel,keripik salak, 

keripik pisang, keripik nenas,keripik melon, keripik salak, keripik 

pepaya,keripik wortel, keripik buncis, keripik labu siem, lain-lain. 

Pada alat penggoreng vakum ini uap air yang terjadi sewaktu proses 

penggorengan disedot oleh pompa vakum. Setelah melalui kondensor uap air 

mengembun dan kondensat yang terjadi dapat dikeluarkan. Sirkulasi air 

pendingin pada kondensor dihidupkan sewaktu proses penggorengan. Cara 

menggoreng dengan menggunakan penggoreng vacuum (hampa udara) akan 

menghasilkan kripik dengan warna dan aroma buah asli serta rasa lebih renyah 

dan nilai gizi tidak banyak berubah. Kerenyahan tersebut diperoleh karena 

proses penurunan kadar air.  

 Faktor – faktor yang mempengaruhi mutu akhir produk yang digoreng 

adalah kualitas bahan yang digoreng, kualitas minyak goreng, jenis alat 

penggorengan dan sistem kemasan produk akhir. Selama penyimpanan, produk 

yang digoreng dapat pula mengalami kerusakan yaitu terjadinya ketengikan dan 

perubahan tekstur pada produk. Ketengikan dapat terjadi karena minyak/ lemak 

mengalami oksidasi. Hal ini dipengaruhi oleh mutu minyak, kondisi proses 

penggorengan dan sistem pengemasan yang digunakan.  

 

2.1.2 Bagian-Bagian Penggorengan Vakum  

Bagian-bagian penggorengan vakum dapat dilihat pada gambar 2.1 

 

 

  

 

 

 

        Gambar 2.1 Bagian-bagian penggorengan vakum 

http://3.bp.blogspot.com/_GuLXAc2Kwcs/TVG6l6VatrI/AAAAAAAABEc/Jhc_f6NxlSA/s1600/skema-mesin-penggorengan-vakum.jpg
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Keterangan gambar 2.1 : 

1. Sumber panas 8. Kondensor 

2. Tabung penggoreng 9. Saluran hisap uap air 

3. Tuas pengaduk 10. Water-jet 

4. Pengendali operasi 11. Pompa sirkulasi 

5. Penampung kondensat 12. 
 

Saluran air pendingin 

6. Pengukur vakum 13. Bak air sirkulasi 

7. 

 

Keranjang penampung 

bahan 
  

 

Fungsi Komponen-Komponen Vacuum Fryer (Penggorengan Vakum) 

adalah : 

 Pompa Vakum (Saluran hisap uap air, water-jet, pompa sirkulasi, saluran air 

pendingin dan pengukur vakum). Pompa tidak menggunakan menggunakan 

element bergerak. Penghisapan menggunakan fluida pendorong yang bekrja 

dengan prinsip venturimeter. Fluida pendorong dapat berupa air, uap air dan 

gas takan tinggi yang dilewatkan pada nosel. Energi tekan nosel diubah 

menjadi energi gerak. Tingginya kecepatan akan menghasilkan hisapan 

diujung nosel tempat memancarnya fluida. Injektor yang menggunakan air 

sebagai fluida penggerak disebut dengan water jet. 

 Ruang Penggoreng (Tabung penggoreng, tuas pengaduk, keranjang 

penampung bahan). Bagian ini adalah tempat pemanasan minyak yang dapat 

dilengkapi dengan keranjang untuk pengangkat dan pencelup bahan yang 

digoreng.  

 Kondensor (kondensor dan penampung kondensat). Bagian ini untuk 

digunakan untuk mengembunkan uap air. Bahan pendingin kondensor 

adalah air yang berasal dari sirkulasi penggerak water jet. 

 Pengendali operasi. Bagian ini untuk mengendalikan suhu dan tekanan 

operasi. 
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 Pemanas (sumber panas). Bagian ini berfungsi untuk memanaskan minyak. 

Untuk industri kecil sebaiknya menggunakan gas sebagai bahan bakar 

pemanas.  

 Spinner. Alat untuk memeras minyak yang masih terkandung pada bahan 

pangan yang dihasilkan dengan prinsip spin. 

 

2.1.3 Prinsip kerja mesin penggorengan vacum  

Prinsip kerja vacum frying adalah menghisap kadar air dalam sayuran dan 

buah dengan kecepatan tinggi agar pori-pori daging buah-sayur tidak cepat 

menutup, sehingga kadar air dalam buah dapat diserap dengan sempurna. Prinsip 

kerja dengan mengatur keseimbangan suhu dan tekanan vakum. Pada alat 

penggoreng vacum ini uap air yang terjadi sewaktu proses penggorengan disedot 

oleh pompa. Setelah melalui kondensor uap air mengembun dan kondensat yang 

terjadi dapat dikeluarkan. Sirkulasi air pendingin pada kondensor dihidupkan 

sewaktu proses penggorengan. (Sunaryo, 2014). 

Prinsip kerja vacum frying adalah menghisap kadar air dalam sayuran dan 

buah dengan kecepatan tinggi agar pori-pori daging buah-sayur tiak cepat 

menutup, sehingga kadar air dalam buah dapat diserap dengan sempurna. Prinsip 

kerja dengan mengatur keseimbangan suhu dan tekanan vakum. Untuk 

menghasilkan produk  kripik buah dengan kualitas yang bagus dalam artian 

warna, aroma, dan ras buah-sayur tidak berubah dan wrenyah pengaturan suhu 

tidak boleh melebih 85 C dan tekanan vakum antara 65 – 76 cmHg. Sebaiknya 

air dalam bak penampung pada vacuum frying tidak mengandung partikel besi 

karena dapat menyebabkan air keruh dan dapat merusak pompa vakum yang 

akhirnya mempengaruhi kerenyahan keripik . Kondisi vakum ini dapat 

menyebabkan penurunan titik didih minyak dari 110º C – 200º C menjadi 80º C 

– 100º C sehingga dapat mencegah terjadinya perubahan rasa, aroma, dan warna 

bahan seperti mangga dan buahan lainnya. Bahan yang digoreng diletakkan di 

dalam keranjang berangka segi empat yang bagian bawahnya terbuat dari bahan 

tahan panas dan karat, dengan diameter sekitar 2 mm. keranjang dan bahannya 

ditempatkan secara manual di dalam penggorengan.Faktor – faktor yang 
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mempengaruhi mutu akhir produk yang digoreng adalah kualitas bahan yang 

digoreng, kualitas minyak goreng, jenis alat penggorengan dan sistem kemasan 

produk akhir.Selama penyimpanan, produk yang digoreng dapat pula mengalami 

kerusakan yaitu terjadinya ketengikan dan perubahan tekstur pada 

produk.Ketengikan dapat terjadi karena minyak/ lemak mengalami oksidasi. Hal 

ini dipengaruhi oleh mutu minyak, kondisi proses penggorengan dan sistem 

pengemasan yang digunakan. Pada alat penggoreng vakum ini Uap air yang 

terjadi sewaktu proses penggorengan disedot oleh pompa vakum. Setelah 

melalui  kondensor uap air mengembun dan kondensat yang terjadi dapat 

dikeluarkan. Sirkulasi air pendingin pada kondensor dihidupkan sewaktu proses 

penggorengan (Argo dkk, 2005). 

Prosedur kerja penggunaan vakum frying panda bahan menurut Anonim 

(2011b) yaitu : 

1. Isi bak air sampai + 3 cm dari permukaan bak sirkulasi. 

2. Masukkan minyak goreng ke dalam tabung sampai dasar keranjang buah.  

3. Pastikan tombol pengendali suhu pada posisi off sewaktu menghubungkan 

regulator LPG dengan tabung.  

4. Periksa kedudukan jarum penyetel suhu pada 85°C-95°C, kemudian 

hubungkan steker boks pengendali suhu dengan listrik 220 volt, minimal 

1300 watt.  

5. Tekan tombol pengendali suhu pada posisi on dan nyalakan kompor gas.  

6. Setelah tercapai suhu yang diset (ditandai nyala kompor mengecil), 

masukkan bahan maksimum sebanyak 3,5 kg ke dalam keranjang 

penggoreng kemudian tutup.  

7. Pasang tutup tabung penggoreng dan kunci rapat-rapat, tutup kran pelepas 

vakum, nyalakan pompa dengan menekan tombol besar dalam posisi on 

pada boks pengontrol sambil membuka kran sirkulasi air di atas tabung jet, 

tunggu hingga air keluar dari selang bagian atas kondensor.  

8. Setelah vakum meter menunjukkan angka 700 mmHg, turunkan keranjang 

ke dalam minyak dengan memutar tuas pengaduk setengah putaran (180°). 

Goyanglah tuas setiap 5 menit untuk meratakan pemanasan.  
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9. Pada saat bahan dimasukkan ke dalam minyak, suhu akan turun, jarum meter 

vakum bergerak ke kanan, kaca pengintai menjadi berembun.  

10. Setelah matang, buih pada tabung penggorengan akan hilang (lihat dari kaca 

pengintai dengan menekan tombol lampu ke posisi on) angkat bahan ke atas 

minyak dengan memutar tuas pengaduk 180° dan kunci. Matikan pompa, 

kompor, dan kran sirkulasi air, kemudian buka kran pelepas vakum (di atas 

tutup), pelanpelan hingga vakum meter menunjuk angka 0.  

11. Buka tutup tabung dan keranjang penggoreng, angkat keripik buah dan 

tiriskan pada spinner.  

Penggorengan vakum umumnya digunakan untuk mengeringkan buah 

yang berkadar air tinggi dan beraroma khas.Penggorengan ini dilakukan dengan 

menggunakan suhu 85
0
 C selama 1-2 jam. Bahan pangan atau sayuran yang 

digoreng dengan metode vaccum frying akan dihasilkan produk dengan 

kandungan zat gizi seperti protein, lemak dan vitamin yang tetap terjaga. Systim 

penggorengan vaccum frying menggunakan tekanan minimum sehingga suhu 

pemanasan menjadi rendah. Perlakuan suhu rendah ini tidak akan merusak 

struktur kimia dan sifat bahan.  Selain itu, penggunaan vaccum frying 

menghasilkan keripik yang renyah dan tahan lama, aroma khas, serta warna 

yang menarik (Anonim, 2009). 

Penggorengan vakum adalah suatu metoda pengurangan kadar minyak 

pada produk sambil tetap mempertahankan kandungan nutrisi produk. Teknologi 

ini dapat digunakan untuk memproduksi sayuran dan buah-buahan yang 

didehidrasi tanpa mengalami reaksi pencoklatan(browning) atau produk menjadi 

hangus. Pada operasi penggorengan vakum, bahan pangan mentah dipanaskan 

dibawah kondisi tekanan yang diturunkan (<60 Torr ∼8 kPa) yang dapat 

menurunkan titik didih minyak dan kadar air bahan pangan 

 tersebut (Shyu, Hau and Hwang,1998). 

Dengan mesin penggoreng vakum (vacuum frying ) memungkinkan 

mengolah buah atau komoditi peka panas seperti buah dan sayuran menjadi hasil 

olahan berupa keripik (chips) seperti keripik nangka, keripik apel,keripik salak, 

keripik pisang, keripik nenas,keripik melon, keripik salak, keripik 
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pepaya,keripik wortel, keripik buncis, keripik labu siem, keripik lobak, keripik 

jamur kancing, dan lain-lain. Pada kondisi vakum, suhu penggorengan dapat 

diturunkan menjadi 70-85°C karena penurunan titik didih air. Dengan sistem 

penggorengan semacam ini, produk-produk pangan yang rusak dalam 

penggorengan (seperti buah-buahan dan sayur-sayuran) akan bisa digoreng 

dengan baik, menghasilkan produk yang kering dan renyah, tanpa mengalami 

kerusakan nilai gizi dan flavor seperti halnya yang terjadi pada penggorengan 

biasa. Umumnya, penggorengan dengan tekanan rendah akan menghasilkan 

produk dengan tekstur yang lebih renyah (lebih kering),warna yang lebih 

menarik.  

Hal penting lain dari produk hasil penggorengan vakum adalah kandungan 

minyak yang lebih sedikit dan lebih porous (lebih ringan) dan umumnya 

mempunyaidaya rehidrasi yang lebih baik  (Widaningrum, 2009). 

2.1.4 Aplikasi penggunaan penggoreng vakum 

Vacuum frying digunakan untuk bahan dengan kadar air tinggi dan kadar 

glukosa yang tinggi, hal ini dikarenakan pada bahan – bahan yang digoreng 

menggunakan penggoreng biasa dengan kadar gula yang tinggi ( Indocitrago, 

2010). Pada bahan seperti pada buah nangka dan mangga serta wortel, maka 

hasil keripik yang digoreng tidak akan renyah dan akan menjadi seperti jelly 

serta berubah warna menjadi coklat karena reaksi mailard yang terjadi antara 

gula dan panas tinggi pada suhu penggorengan. 

Aplikasi lain yakni digunakan untuk menggoreng bahan dengan 

kandungan volatil tinggi seperti aroma dan pigmen yang sensitif panas. Karena 

titik didih minyak yang rendah serta bertekanan membuat aroma tidak menguap 

dari bahan dan hanya air saja yang menguap secara berangsur –angsur. 

Mesin penggoreng vacum adalah mesin produksi untuk menggoreng 

berbagai macam buah dan sayuran dengan cara penggorengan vacum. Teknik 

penggorengan vacum yaitu menggoreng bahan baku (biasanya buah-buahan atau 

sayuran) dengan menurunkan tekanan udara pada ruang penggorengan sehingga 

menurunkan titik didih air sampai   50°-60° C. Dengan turunnya titik didih air 
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maka bahan baku yang biasanya mengalami kerusakan/perubahan pada titik 

didih normal 100 °C bisa dihindari. Teknik penggorengan vacum ini akan 

menghasilkan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan cara penggorengan 

biasa (Daryanto dalam Sunaryo, 2014). Peranan dari komponen utama tersebut 

sangatlah penting, karena itu perlu dilakukan perancangan yang baik dan salah 

satunya yaitu dari segi kekuatan, dimana tabung tersebut menerima beban dari 

temperatur dan tekanan vacuum. Material tabung utama mesin vacum frying 

yang dipakai adalah baja Stainless Steel.  

 

2.2 Nanas (Ananas comosus (L.) Merr.) 

Nanas, nenas, atau ananas (Ananas comosus (L.) Merr.) adalah 

sejenis tumbuhan tropis, Tumbuhan nanas  berasal dari Brasil, Bolivia, 

dan Paraguay. Tumbuhan ini termasuk dalam familia nanas-nanasan 

(Famili Bromeliaceae). Perawakan (habitus) tumbuhannya rendah, 

herba (menahun) dengan 30 atau lebih. Daunnya berujung tajam, tersusun dalam 

bentuk roset mengelilingi batang yang tebal.  

 

 

Gambar 2.2 Buah nanas 

 

Buahnya dalam bahasa Inggris disebut sebagai pineapple karena bentuknya 

yang seperti pohon pinus. Nama 'nanas' berasal dari sebutan orang Tupi untuk 

buah ini: anana, yang bermakna "buah yang sangat baik". Burung penghisap 

madu (hummingbird) merupakan penyerbuk alamiah dari buah ini, meskipun 

berbagai serangga juga memiliki peran yang sama. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://id.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://id.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://id.wikipedia.org/wiki/Habitus
http://id.wikipedia.org/wiki/Herba
http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan_tahunan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
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2.2.1 Jenis- Jenis Nanas 

Menurut Herbagijandono, mantan peneliti di Lab. Teknologi Pasca Panen, 

Balai Penelitian Hortikultura Lembang, nanas-nanas di Indonesia digolongkan 

dalam dua kelompok utama berdasarkan duri daun, yaitu berduri dan tidak 

berduri. Nanas yang daunnya tidak berduri termasuk varietas Cayenne. 

Sedangkan Queen dan Spanish mewakili kelompok nanas dengan daun berduri. 

Queen dibagi dua lagi, yakni berdaun tipis dan tebal. Sedangkan nanas Spanish 

buahnya ada yang berbentuk kerucut dan ada yang silindris. 

1. Cayenne.  

Daun nanas ini tidak berduri. Rasanya manis asam. Diameter buah 11-16 

cm dengan bobot 1,8-2,3 kg. Bahkan ada yang mencapai 5-7 kg yang dikenal 

dengan nama Walungka atau Sarawak. Kandungan airnya cukup tinggi, dan 

empulur (hatinya) relatif kecil. „Mata‟nya pun tidak dalam. Karena ukuran dan 

rasanya, nanas ini paling cocok dikalengkan. Selain kelebihan itu, ada juga 

kekurangannya. Perubahan warna kulitnya agak lambat, sehingga kadang buah 

sudah matang tapi kulitnya masih hijau. 

 

Gambar 2.3 nanas cayenne 

Varietas Cayenne dikenal di beberapa daerah di Indonesia dengan nama 

berbeda. Seperti Cayennelis (Palembang dan Salatiga). Suka Menanti (Bukit 

Tinggi), Serawak (Tanjung Pinang dan Pacitan), Bogor (Pontianak, Probolinggo, 

dan Purbalingga), dan Paung (Palangkaraya). Namun hanya di Subang 
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pertumbuhan Cayenne amat baik sehingga sebutan nanas Subang seolah identik 

dengan nanas Cayenne.  

2. Queen.  

Untuk dihidangkan sebagai buah meja, nanas inilah primadonanya. 

Bagaimana tidak. Rasanya manis, aromanya harum, dan warna kulitnya 

menarik, kuning cerah dan kemerahan. Bobotnya sekitar 1 kg. Bentuk buah 

cenderung memanjang Empulur buah cukup lunak sehingga dapat dimakan. 

Kekurangannya, ukuran buah kecil, dan matanya agak dalam sehingga banyak 

daging buah yang terbuang ketika dikupas. 

 

 

Gambar 2.4 Nanas Queen 

Varietas Queen yang paling dikenal ialah nanas dari Bogor (gati, kapas, dan 

kiara), nanas Palembang, serta batu dari Kediri. Daerah lain yang dijumpai 

varietas ini adalah : Pontianak (nanas cina), Palangkaraya (nanas betawi), 

Purwokerto (nanas batu), Kediri (nanas bali/jawa), Jember (monserat dan bali), 

Bondowoso (kidang dan uling), Sumenep (durian), dan Salatiga (nanas bogor). 

3. Spanish.  

Meskipun waktu matang rasanya manis dan aromanya tajam menyenangkan, 

namun varietas ini kurang disukai, karena berserat.  
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Gambar 2.5 Nanas Spanish 

Nanas ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kertas dan tekstil. 

Kertas uang dolar Amerika dibuat dari serat nanas ini yang diambil dari 

daunnya. Bobot buahnya 0,9-1,8 kg, jadi antara Cayenne dan Queen 

diameternya 9-13 cm. „Mata‟nya cukup dalam sehingga daging buah banyak 

terbuang ketika dikupas. Daunnya berduri, sedangkan kulit buahnya kasar dan 

kuat sehingga buah tidak mudah rusak dalam pengangkutan. Jenis ini banyak 

ditanam sebagai tanaman hias karena warna buahnya cukup menarik, merah 

oranye berkat zat antosianin. 

2.2.2 Komposisi Kimia Buah Nanas 

Adapun komposisi kimia pada buah nanas dalam 100 gr (food weight) 

dapat di lihat pada tabel 2.1 di bawah ini : 

Tabel 2.1 Komposisi kimia buah nanas 

No Parameter Nilai 

1 Energi (kkal) 52 

2 Protein (gr) 0,4 

3 Lemak (gr) 0,2 

4 Karbohidrat (gr) 13,7 

5 Kalsium (mg) 16 

6 Fosfor (mg) 11 

7 Zat besi (mg) 0 

8 Vitamin A (IU) 130 

9 Vitamin B1 (mg) 0,08 

10 Vitamin C (mg) 24 

11 Air (g) 85,3 

12 Serat (g) 0,4 
Sumber : http://manfaatnyasehat.blogspot.com 

 

http://manfaatnyasehat.blogspot.com/
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2.3 Minyak Goreng 

  Minyak dapat digunakan sebagai medium penggorengan bahan pangan, 

misalnya keripik kentang, kacang dan dough nut yang  banyak dikonsumsi di 

restoran dan hotel. Dalam penggorengan, minyak goreng berfungsi sebagai 

medium penghantar panas, menambah rasa gurih, menambah nilai gizi dan 

kalori dalam bahan pangan. Dalam proses menggoreng, udara merupakan faktor 

utama penyebab kerusakan minyak goreng. Dalam proses penggorengan, kontak 

antara udara dengan minyak sulit untuk dihindarkan. 

   Kerusakan minyak selama proses menggoreng akan mempengaruhi mutu 

dan nilai gizi dari bahan pangan yang digoreng. Minyak yang rusak akibat 

proses oksidasi dan polimerisasi akan menghasilkan bahan dengan rupa yang 

kurang menarik dan cita rasa yang tidak enak, serta kerusakan sebagian vitamin 

dan asam lemak esensial  yang terdapat dalam minyak. Kerusakan minyak 

karena pemanasan  pada suhu tinggi, disebabkan oleh proses oksidasi dan 

polimerisasi (Ketaren, 2005). 

Pemilihan suhu penggorengan merupakan faktor yang menentukan mutu 

hasil gorengan, yang dinilai berdasarkan rupa, flavor, lemak yang terserap dan 

stabilitas penyimpanan serta faktor ekonomi. Mutu hasil gorengan dengan 

stabilitas penyimpanan yang baik dihasilkan pada suhu menggoreng yang paling 

rendah. 

 

Jenis minyak goreng yang umum beredar di pasaran adalah minyak kelapa 

sawit murni. Minyak kelapa sawit dihasilkan melalui proses pemanasan dan 

pengepresan buah sawit. Sebagai hasilnya akan diperoleh minyak sawit mentah 

(CPO – crude palm oil) berwarna jingga kemerahan yang mengandung beta-

karoten (sekitar 400-700 ppm). Minyak mentah ini terdiri atas dua fraksi, yaitu 

fraksi padat (stearin) dan fraksi cair (olein). Agar menjadi minyak goreng, 

minyak sawit mentah ini mengalami proses rafinasi (refining) pertama, yaitu 

penetralan, pencucian, penghilangan warna (bleaching), dan penghilangan bau 

(deodorization). Sehingga diperoleh Refined Bleached Deodorized Palm 

Oil (RBDPO) yang terdiri atas dua fraksi yaitu fraksi padat dan fraksi cair. 
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Proses rafinasi kedua adalah proses fraksinasi yang sering juga disebut sebagai 

proses penyaringan. 

Proses fraksinasi kedua ini bertujuan untuk memisahkan fraksi padat dari 

fraksi cair. Caranya dilakukan dengan menurunkan suhu minyak (menjadi 20 
0
 

C) kemudian disaring sehingga fraksi padat bisa dipisahkan dari fraksi cair. 

Fraksi padat yang terkandung dalam fraksi cair itu dikenal sebagai Solid Fat 

Content (SFC). Minyak goreng sawit yang diperoleh dari proses fraksinasi 

tunggal pada suhu 10 derajat Celcius mengandung sekitar 15-20% SFC, 

sedangkan yang diperoleh dari proses fraksinasi ganda hanya mengandung 

sekitar 0-5% SFC. Minyak goreng sawit fraksinasi ganda selalu akan berbentuk 

cair pada suhu rendah karena kandungan SFC-nya juga rendah. Sedangkan 

minyak goreng sawit fraksinasi tunggal akan membeku apabila direndam dalam 

air es karena kandungan SFC-nya lebih tinggi. Dengan kata lain, kandungan 

asam lemak tak jenuh minyak goreng sawit fraksinasi ganda lebih tinggi 

ketimbang produk fraksinasi tunggal. Hal ini lalu dikaitkan dengan keadaan 

minyak (lemak) dalam tubuh.  

Sesungguhnya terlalu berlebihan bila kita mempermasalahkan komposisi 

asam lemak dari minyak goreng yang digunakan. Misalnya, disebutkan minyak 

goreng yang mengandung asam lemak tidak jenuh lebih baik dibandingkan 

minyak yang mengandung asam lemak jenuh. Pertama, jumlah minyak yang 

terdapat dalam makanan yang digoreng relatif sedikit (kecuali bahan pangan 

yang ditumis) dan kedua, dalam proses penggorengan akan terjadi kerusakan 

asam lemak tidak jenuh karena tingginya suhu selama proses penggorengan 

(sekitar 150-180 
0
C). Sehingga jumlah asam lemak tidak jenuh yang diharapkan 

akan terkonsumsi, sesungguhnya sangat sedikit. 

Walaupun penggunaan suhu yang lebih rendah dapat memperbaiki mutu 

hasil gorengan, namun jarang diterapkan karna pertimbangan ekonomis. Hal ini 

disebabkan karena penggunaan suhu tinggi memerlukan biaya produksi yang 

lebih murah, dan waktu penggorengan relatif lebih singkat. Suhu menggoreng 

yang optimum adalah sekitar 161
o
C-190

o
C. Namun demikian, proses 
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menggoreng pada suhu lebih rendah kadang-kadang masih diterapkan (Kataren, 

2005). 

Proses pemurnian minyak melalui tiga tahapan menurut Kataren (2005) 

adalah : 

1. Bleaching (Pemucatan Warna) dan Filtrasi Pemucatan warna (yang lebih 

di kenal dengan bleaching) di lakukan diatas pemanas atau di dalam pengaduk 

dalam keadaan hampa udara (vacum air) dengan penambahan serbuk pemutih 

Bleaching Eart untuk menurunkan kandungan warna pada minyak pangan. Pada 

proses ini juga di turunkan atau dinetralisir apakah masih terdapat kandungan 

phospat, sabun ataupun detergent serta logam dan oeroxida lainnya dari 

komposisi hasil proses oksidasi. Banyaknya Bleaching Eart yang ditambahkan 

antara 1% - 2% tergantung kualitas Crude Oil, spesifikasi produk akhir yang 

diminta, type Bleaching Eart dan temperature pemutihan Crude Oil tersebut. Di 

negara Malaysia, bleaching dilakukan pada tekanan hampa udara 15 – 20 mmHg 

pada 90 – 130
o
C  selama 20 – 40 menit. Setelah proses bleaching selesai di 

lakukan, langkah selanjutnya adalah menghilangkan jumlah kandungan zat 

warna yang terasorbsi dalam minyak pangan melalui proses filtrasi. Setelah 

proses filtrasi, hasil minyak pangan kemudian disaring. Hasil dari kesemua 

proses ini ditandai dengan adanya warna terang dari proses Netralisasi 

pemucatan warna palm oil yang dikenal dengan BPO (Bleaching Palm Oil).  

2. Deodorizing (Penghilangan Bau) Deodorization adalah langkah yang 

paling penting dalam proses pengolahan minyak pangan. Deodorization ini 

dilakukan untuk menghilangkan bau tengik dan sekaligus untuk menghasilkan 

minyak pangan yang berasa hambar. Hal ini dilakukan dengan cara mengurangi 

atau menghilangkan tingkat penguapan relative (tingkat oksidasi/Relative 

Vollatile Ordouferous) dan aroma yang ada pada minyak pangan. Mengurangi 

tingkat oksidasi dilakukan dengan cara mengurangi asupan free fatty acid 

(dibawah 0, 10%), kandungan Aldehyd, keton, warna (dibawah 3 red pada 

pengukuran dengan Lovibond pada ”cell). Deodorization di lakukan dengan 

destilasi pada keadaan hampa udara yaitu 2 – 5 torr, daerah kedap air dan 

pemanasan 230 – 250
o
C. untuk melindungi minyak pangan dari proses oksidasi 
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kembali, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menghilangkan udara 

pada temperature tinggi. Minyak pangan didinginkan pada suhu 55
o
C sebelum 

di alirkan ke  

polishing filter. Hasil akhir pemurnian palm oil adalah Refined Bleached and 

Deodorized (RBD) palm oil yang di gunakan sebagai bahan makanan. 

3. Refining Process Pengolahan palm oil selain secara kimia juga dapat 

dilakukan secara fisika. Perbedaan utama dari cara fisika dan kimia dari 

pengolahan palm oil adalah pada proses deacidification (pengasaman) dan 

deodorization. Proses ini di lakukan pada satu tempat khusus yang terbuat dari 

stainless stell dan tahan terhadap korosif oleh proses penetralan (terutama 

senyawa alkali).  

2.3.1 Kerusakan minyak 

  Kerusakan lemak atau minyak yang utama adalah karena peristiwa 

oksidasi dan hidrolitik, baik ensimatik maupun non-ensimatik. Kecepatan 

kerusakan minyak dan lemak tersebut bergantung antara lain pada jenis minyak, 

cara penggunaan (suhu tinggi atau rendah) dan karakteristik bahan yang 

digunakan. Di antara kerusakan minyak yang mungkin terjadi ternyata 

kerusakan karena oksidasi yang paling besar pengaruhnya terhadap cita rasa. 

Hasil yang diakibatkan oksidasi lemak antara lain peroksida, asam lemak, 

aldehid dan keton. Bau tengik atau ransid terutama disebabkan oleh aldehid dan 

keton (Sudarmadji et. al., 1989). 

Metode penggorengan hampa dalam pengeringan bahan pangan memiliki 

nilai lebih karena akan terjadi penurunan laju kerusakan minyak dan bahan. 

Pada penggorengan hampa air akan dapat diuapkan pada suhu yang relatif 

rendah sebanding dengan  penghampaan ruang penggorengan. Pada 

penggorengan kentang dengan menggunakan tekanan hampa minyak goreng 

dapat dipergunakan secara berulang sampai dengan jam ke – 90 (Yuniarto, 

2006). 

Warna minyak menjadi salah satu penentu dalam menilai kegiatan operasi 

penggorengan.Kegiatan operasi penggorengan seharusnya segera diberhentikan 

apabila warna minyak telah berubah secara permanen dibandingkan dari warna 
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asli.Hal ini terkait dengan oksidasi minyak yang dapat berbahaya terhadap 

konsumsi pangan. Untuk beberapa jenis operasi penggorengan tertentu seperti 

kentang, sayur dan buah kualitas awal warna minyak akan menjadi penentu 

terhadap mutu produk akhir dan keberlanjutan penggunaan minyak dalam 

operasi penggorengan selanjutnya. Indeks warna kemerahan minyak kelapa 

sawit apabila mencapai angka 10 harus segera dibuang (Erickson,1994). 

Proses oksidasi yang distimulir oleh logam jika berlangsung dengan 

intensif akan mengakibatkan ketengikan dan perubahan warna (menjadi semakin 

gelap). Keadaan ini jelas sangat merugikan sebab mutu minyak sawit menjadi 

menurun. Bila suatu lemak dipanaskan, pada suhu tertentu timbul asap tipis 

kebiruan. Titik ini disebut titik asap (smoke point). Bila pemanasan diteruskan 

akan tercapai flash point, yaitu minyak mulai terbakar (terlihat nyala). Jika 

minyak sudah terbakar secara tetap disebut fire point. Suhu terjadinya smoke 

point ini bervariasi dan dipengaruhi oleh jumlah asam lemak bebas. Jika asam 

lemak bebas banyak, ketiga suhu tersebut akan turun. Demikian juga bila berat 

molekul rendah, ketiga suhu itu lebih rendah. Ketiga sifat ini penting dalam 

penentuan mutu lemak yang digunakan sebagai minyak goreng (Winarno, 

2002). 

Titik asap adalah temperatur pada saat minyak atau lemak menghasilkan 

asap tipis yang kebiru-biruan pada pemanasan tersebut. Titik asap, titik nyala 

dan titik api adalah kriteria mutu yang terutama penting dalam hubungannya 

dengan minyak yang digunakan untuk menggoreng (Ketaren, 1986). 

Titik asap minyak jagung, minyak biji kapas dan minyak kacang berkisar 

pada suhu 232°C jika kandungan asam lemak bebasnya 0,01% dan 93°C jika 

kandungan asam lemak bebasnya 100%. Tingkat ketidak-jenuhan hampir tidak 

mempengaruhi titik asap lemak (Fardiaz et. al., 1992). 

Pada saat menggoreng terlihat minyaknya berasap maka itu menandakan 

titik lemak Jenuhnya sudah sangat tinggi dan menimbulkan akroleln. Minyak 

goreng yang baik memiliki titik asap yang cukup tinggi, yaitu di atas 250 derajat 

celcius. Namun bila minyak tersebut digunakan secara berulang-ulang, titik 
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asapnya akan menurun sehingga akrolein semakin cepat terbentuk (Satrik, 

2010). 

Minyak yang telah terhirolisis, smoke point-nya menurun, bahan-bahan 

menjadi coklat, dan lebih banyak menyerap minyak. Selama penyimpanan dan 

pengolahan minyak atau lemak, asam lemak bebas bertambah dan harus 

dihilangkan dengan proses pemurnian dan deodorisasi untuk menghasilkan 

minyak yang lebih baik mutunya (Winarno, 2002). 

Memilih minyak goreng yang baik sesungguhnya dapat dilakukan secara 

sederhana. Pertama, lihat kejernihannya (bukan warnanya); kedua, cium baunya 

apakah tengik atau tidak. Minyak goreng yang baik itu jernih dan tidak 

berbau tengik. Minyak goreng yang membeku karena disimpan di ruangan 

berpendingin akan tampak keputih-putihan. Itu tidak berarti rusak tetapi karena 

kandungan asam lemak jenuhnya relatif tinggi sehingga lebih cepat membeku 

dibanding minyak yang lebih banyak mengandung asam lemak tidak jenuh. 

Umur simpan minyak goreng akan menjadi lebih lama jika menggunakan 

mesin penggoreng hampa (mesin vacuum frying) karena minyak tidak 

dipanaskan dengan suhu tinggi sehingga tidak cepat mengalami kerusakan. Pada 

proses penggorengan hampa minyak goreng bekerja hanya separuh dari titik 

didihnya yaitu antara 80-90 
0
C. 

 

2.4 Asam L-askorbat (vitamin C) 

2.4.1 Pengertian Asam L-askorbat (vitamin C) 

Asam askorbat adalah salah satu senyawa kimia yang disebut vitamin C, 

selain asam dehidroaskorbat. Vitamin C merupakan salah satu vitamin yang 

dapat larut dalam air dan tidak dapat larut dalam minyak dan zat pelarut lemak. 

Vitamin C mulai dikenal setelah dapat dipisahkan atau disolasi dari air jeruk 

pada tahun 1928. Albert Szent-Györgyi menerima penghargaan Nobel dalam 

Fisiologi atau Kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini. Vitamin C 

berbentuk bubuk kristal kuning keputihan yang larut dalam air dan memiliki 

sifat-sifat antioksidan. Nama askorbat berasal dari akar kata a- (tanpa) 

dan scorbutus (skurvi), penyakit yang disebabkan oleh defisiensi vitamin C. 

http://www.vacuumfrying.com/apa-mesin-vacuum-frying/
http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_organik
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_dehidroaskorbat
http://id.wikipedia.org/wiki/Antioksidan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Skurvi&action=edit&redlink=1
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Asam askorbat  memiliki nama IUPAC (5R)-[(1S)-1,2-dihidroksetil]-3,4-

dihidroksifuran-2(5H)-on dan nama lain vitamin C. Struktur bangun asam 

askorbat dapat di lihat pada gambar 2.4 berikut ini. 

 

Gambar 2.6 Struktur bangun asam askorbat 

 

Vitamin C atau asam askorbat merupakan zat pereduksi dan dapat 

ditetapkan dengan titrasi redoks yang menggunakan larutan iod sebagai titran. 

      O                     O 

CH2OH-CHOH-CH-COH=COH-C=O                     CH2OH-CHOOH-CH-C-C-

C=O+2H++2I- 

           

    Asam Askorbat                             Asam Dehidroaskorbat

          

Karena molekul itu kehilangan dua electron dalam titrasi ini, bobot 

ekivalennya adalah separuh berat molekul nya, atau 88,07 g/ek. Vitamin ini 

dikenal juga dengan nama kimianya sebagai asam askorbat. 

 

2.4.2 Sifat- Sifat Asam L-askorbat (vitamin C) 

Vitamin C adalah vitamin yang tergolong vitamin yang larut dalam air. 

Sumber Vitamin C sebagian besar tergolong dari sayur-sayuran dan buah-

buahan terutama buah-buahan segar. Asupan gizi rata-rata sehari sekitar 30 

sampai 100 mg vitamin C yang dianjurkan untuk orang dewasa. Namun, 

terdapat variasi kebutuhan dalam individu yang berbeda (Sweetman, 2005). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_nama_IUPAC
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:L-Ascorbic_acid.svg
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Asam askorbat (vitamin C) adalah turunan heksosa dan diklasifikasikan 

sebagai karbohidrat yang erat kaitannya dengan monosakarida. Vitamin C dapat 

disintesis dariD-glukosa dan D-galaktosa dalam tumbuh-tumbuhan dan sebagian 

besar hewan. Vitamin C terdapat dalam dua bentuk di alam, yaitu L-asam 

askorbat (bentuk tereduksi) dan L-asam dehidro askorbat (bentuk teroksidasi). 

Oksidasi bolak-balik L-asam askorbat menjadi L-asam dehidro askorbat terjadi 

apabila bersentuhan dengan tembaga, panas, atau alkali (Akhilender, 2003). 

Vitamin C merupakan suatu asam organik yang berbentuk kristal putih dan 

terasa asam dan tidak berbau. Di dalam larutan Vitamin C mudah rusak akibat 

teroksidasi oleh oksigen dari udara. Vitamin ini menjadi lebih stabil bila dalam 

bentuk kristal kering. Sifat- sifat dari Asam L-askorbat dapat dilihat pada tabel 

2.2 di bawah ini. 

Tabel 2.2 Sifat-sifat Asam L-askorbat 

Parameter Keterangan 

Rumus kimia C6H8O6 

Massa molar  176.12 g mol
−1

 

Penampilan Padatan putih kekuningan 

Densitas 1,65 g/cm
3
 

Kelarutan dalam air 33 g/100 ml 

Kelarutan dalam etanol 2 g/100 ml 

Kelarutan dalam gliserol 1 g/100 ml 

Kelarutan dalam propilena glikol 5 g/100 ml 

Kelarutan dalam [[{{{Solvent4}}}]] tak larut dalam dietil eter, 

kloroform, benzena, minyak, lemak 

Sumber : http://id.wikipedia.org/ 

 

Asam askorbat merupakan antioksi dan menakjubkan yang 

melindungi sel dari stres ekstraselular, dengan peningkatanproliferasi sel 

endotelial, stimulasi sintesis kolagen tipe IV, degradasi oksidasi LDL, 

menghambat aterosklerosis dan stres intraselular dengan memelihara kadar α-

tocopherol pada eritrosit dan neuron, dan melindungi hepatosit dari stress 

oksidatif akibat paparan alkohol alil. Sifat antioksidan tersebut berasal 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rumus_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Massa_molar
http://id.wikipedia.org/wiki/Massa_jenis
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelarutan
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelarutan
http://id.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelarutan
http://id.wikipedia.org/wiki/Gliserol
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelarutan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Propilena_glikol&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelarutan
http://id.wikipedia.org/wiki/Dietil_eter
http://id.wikipedia.org/wiki/Kloroform
http://id.wikipedia.org/wiki/Benzena
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak
http://id.wikipedia.org/wiki/Lemak
http://id.wikipedia.org/
http://id.wikipedia.org/wiki/Antioksidan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel_(biologi)
http://id.wikipedia.org/wiki/Proliferasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel_endotelial
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel_endotelial
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel_endotelial
http://id.wikipedia.org/wiki/Sintesis
http://id.wikipedia.org/wiki/Kolagen
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksidasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Lipoprotein_densitas_rendah
http://id.wikipedia.org/wiki/Aterosklerosis
http://id.wikipedia.org/wiki/Eritrosit
http://id.wikipedia.org/wiki/Neuron
http://id.wikipedia.org/wiki/Hepatosit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alkohol_alil&action=edit&redlink=1
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dari gugus hidroksil dari nomor C 2 dan 3 yang mendonorkan ion H
+
 bersama-

sama dengan elektronnya menuju ke berbagai senyawa oksidan seperti radikal 

bebas dengan gugus oksigen atau nitrogen, peroksida dan superoksida. 

 

2.4.3 Kegunaan Asam L-askorbat (vitamin C) 

Vitamin ini merupakan zat yang dapat mencegah sariawan. Sebagai 

antioksidan, Vitamin C mampu menetralkan radikal bebas yang terdapat pada 

tubuh, sehingga dapat menghindari dampak buruk dari adanya radikal bebas. 

Vitamin C mempunyai banyak fungsi di dalam tubuh. Pertama, fungsi 

vitamin C adalah sebagai sintesis kolagen. Karena vitamin C mempunyai kaitan 

yang sangat penting dalam pembentukan kolagen. Karena vitamin C diperlukan 

untuk hidroksilasiprolin dan lisin menjadi hidroksiprolin yang merupakan bahan 

penting dalam pembentukan kolagen. Kolagen merupakan senyawa protein yang 

mempengaruhi integritas struktur sel di semua jaringan ikat, seperti pada tulang 

rawan, matriks tulang, gigi, membrane kapiler, kulit dan tendon. Dengan 

demikian maka fungsi vitamin C dalam kehidupan sehari-hari berperan dalam 

penyembuhan luka, patah tulang, perdarahan di bawah kulit dan perdarahan 

gusi. Asam askorbat penting untuk mengaktifkan enzim prolil 

hidroksilase, yang menunjang tahap hidroksilasi dalam pembentukan 

hidroksipolin, suatu unsure integral kolagen. Tanpa asam askorbat, maka serabut 

kolagen yang terbentuk di semua jaringan tubuh menjadi cacat dan lemah. Oleh 

sebab itu, vitamin ini penting untuk pertumbuhan dan kekurangan serabut di 

jaringan subkutan, kartilago, tulang, dan gigi (Guyton, 2007). 

Fungsi yang kedua adalah absorbsi dan metabolisme besi, vitamin C 

mereduksi besi menjadi feri dan menjadi fero dalam usus halus sehingga mudah 

untuk diabsorbsi. Vitamin C menghambat pembentukan hemosiderin yang sulit 

dibebaskan oleh besi apabila diperlukan. Absorbsi besi dalam bentuk nonhem 

meningkat empat kali lipat apabila terdapat vitamin C. Fungsi yang ketiga 

adalah mencegah infeksi, Vitamin C berperan dalam meningkatkan daya tahan 

tubuh terhadap infeksi. Pauling (1970) pernah mendapat hadiah nobel dengan 

bukunya Vitamin C and the common cold, di mana pauling mengemukakan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gugus_fungsional
http://id.wikipedia.org/wiki/Hidroksil
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbon
http://id.wikipedia.org/wiki/Ion
http://id.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
http://id.wikipedia.org/wiki/Elektron
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Oksidan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Radikal_bebas
http://id.wikipedia.org/wiki/Radikal_bebas
http://id.wikipedia.org/wiki/Radikal_bebas
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
http://id.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
http://id.wikipedia.org/wiki/Peroksida
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Superoksida&action=edit&redlink=1
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bahwa dosis tinggi vitamin C dapat mencegah dan menyembuhkan serangan flu 

(Pauling, 1970). 

Penelitian menunjukkan bahwa vitamin C memegang peranan penting 

dalam mencegah terjadinya aterosklerosis. Vitamin C mempunyai hubungan 

dengan metabolisme kolesterol. Kekurangan vitamin C menyebabkan 

peningkatan sintesis kolesterol. Peran Vitamin C dalam metabolism kolesterol 

adalah melalui cara: 1) vitamin C meningkatkan laju kolesterol dibuang dalam 

bentuk asam empedu, 2) vitamin C meningkatkan kadar HDL, tingginya kadar 

HDL akan menurunkan resiko menderita penyakit aterosklerosis, 3) vitamin C 

dapat berfungsi sebagai pencahar sehingga dapat meningkatkan pembuangan 

kotoran dan hal ini akan menurunkan pengabsorbsian kembali asam empedu dan 

konversinya menjadi kolesterol (Khomsan, 2010). 

Fungsi Vitamin C di dalam tubuh berkaitan dengan sifat alamiahnya yaitu 

sebagai antioksidan. Vitamin C berperan serta dalam banyak proses 

metabolisme yang berlangsung pada tubuh. Fungsi fisiologis yang telah 

diketahui membutuhkan Vitamin C adalah: 

 Berperan dalam menjaga Kesehatan subtansi matrik jaringan ikat 

 Integritas epitel melaui kesehatan zat perekat antar sel 

 Meningkatkan Mekanisme immunisasi atau  peningkatan daya tahan tubuh 

terhadap berbagai serangan penyakit dan toksin 

 Berperan dalam menjaga Kesehatan epithel pembuluh darah 

 Membantu dalam Penurunan kadar kholesteral, 

 Membantu pertumbuhan tulang dan gigi. 

 

2.5 Air 

2.5.1 Pengertian Air dan Sifat – Sifat Air 

Kadar air ialah jumlah air yang terkandung dalam suatu bahan yang 

dinyatakan dalam satuan persen atau perbedaan antara berat bahan sebelum dan 

sesudah dilakukan pemanasan. Setiap bahan bila diletakkan dalam udara terbuka 

kadar airnya akan mencapai keseimbangan dengan kelembaban udara 

disekitarnya. Kadar air ini disebut dengan kadar air seimbang. Kadar air juga 
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merupakan karakteristik yang sangat penting dalam bahan pangan karena air 

dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, serta ikut menentukan kesegaran dan 

daya awet bahan pangan tersebut.  

Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia  H 2O : satu molekul  air 

tersusun atas dua atom  hidrogen  yangterikat secara kovalen  pada satu atom 

oksigen . Air bersifat tidak berwarna , tidak berasa  dan tidak berbau  pada 

kondisi standar, yaitu pada tekanan  100 kPa (1 bar) and temperatur  273,15 K (0 

°C). Zat kimia ini merupakan suatupelarut  yang penting, yang memiliki 

kemampuan untuk melarutkan banyak zat kimia lainnya, seperti garam-garam 

,gula , asam , beberapa jenis gas  dan banyak macam molekul organik . 

Molekul air dapat diuraikan menjadi unsur-unsur asalnya dengan 

mengalirinya arus listrik . Proses ini disebut elektrolisis air. Pada katoda, dua 

molekul air bereaksi dengan menangkap dua elektron , tereduksi menjadi gas 

H2dan ion hidrokida (OH-). Sementara itu pada anoda, dua molekul air lain 

terurai menjadi gas oksigen  (O2), melepaskan 4 ion H+ serta mengalirkan 

elektron ke katoda. Ion H+ dan OH- mengalami netralisasi sehingga terbentuk 

kembali beberapa molekul air. Reaksi keseluruhan yang setara dari elektrolisis 

air dapat dituliskan sebagai berikut. 

Air adalah pelarut yang kuat, melarutkan banyak jenis zat kimia. Zat-zat 

yang bercampur dan larut dengan baik dalam air (misalnya garam-garam) 

disebut sebagai zat-zat “hidrofilik” (pencinta air), dan zat-zat yang tidak mudah 

tercampur dengan air (misalnya lemak dan minyak), disebut sebagai zat-zat 

“hidrofobik” (takut-air). Kelarutan suatu zat dalam air ditentukan oleh dapat 

tidaknya zat tersebut menandingi kekuatan gaya tarik-menarik listrik (gaya 

intermolekul dipol-dipol) antara molekul-molekul air. Jika suatu zat tidak 

mampu menandingi gaya tarik-menarik antar molekul air, molekul-molekul zat 

tersebut tidak larut dan akan mengendap dalam air. 

Air menempel pada sesamanya (kohesi) karena air bersifat polar. Air 

memiliki sejumlah muatan parsial negatif (σ-) dekat atom oksigen akibat 

pasangan elektron yang (hampir) tidak digunakan bersama, dan sejumlah 

muatan parsial positif (σ+) dekat atom oksigen. Dalam air hal ini terjadi karena 
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atom oksigen bersifat lebih elektronegatif dibandingkan atom hydrogen yang 

berarti, ia (atom oksigen) memiliki lebih “kekuatan tarik” pada elektron-elektron 

yang dimiliki bersama dalam molekul, menarik elektron-elektron lebih dekat ke 

arahnya (juga berarti menarik muatan negatif elektron-elektron tersebut) dan 

membuat daerah di sekitar atom oksigen bermuatan lebih negatif ketimbang 

daerah-daerah di sekitar kedua atom hidrogen.Air memiliki pula sifat adhesi 

yang tinggi disebabkan oleh sifat alami kepolarannya. 

Air memiliki tegangan permukaan yang besar yang disebabkan oleh 

kuatnya sifat kohesi antar molekul-molekul air. Hal ini dapat diamati saat 

sejumlah kecil air ditempatkan dalam sebuah permukaan yang tak dapat 

terbasahi atau terlarutkan (non-soluble); air tersebut akan berkumpul sebagai 

sebuah tetesan. Di atas sebuah permukaan gelas yang amat bersih atau 

bepermukaan amat halus air dapat membentuk suatu lapisan tipis (thin film) 

karena gaya tarik molekular antara gelas dan molekul air (gaya adhesi) lebih 

kuat ketimbang gaya kohesi antar molekul air. Dalam sel-sel biologi dan 

organel-organel, air bersentuhan dengan membran dan permukaan protein yang 

bersifat hidrofilik; yaitu, permukaan-permukaan yang memiliki ketertarikan kuat 

terhadap air. 

 

Penentuan kadar air dalam bahan pangan dapat dilakukan dengan beberapa 

metode. Hal ini tergantung pada sifat bahannya. Metode-metode penentuan 

kadar air yaitu metode pengeringan (dengan oven biasa), metode distilasi, 

metode kimia, dan metode khusus seperti refraktometer (Anonim, 2009). 

Penentuan kadar air sangat penting dalam banyak masalah industri, misalnya 

dalam evaluasi materials balance atau kehilangan selama pengolahan. Kita harus 

tahu kandungan air untuk pengolahan optimum. 

Pada umumnya penentuan kadar air dilakukan dengan mengeringkan 

bahan dalam oven pada suhu 105 – 110 °C selama 3 jam atau sampai didapat 

berat yang konstan. Untuk bahan yang tidak tahan panas, seperti bahan berkadar 

gula tinggi, minyak, daging, kecap dan lain-lain pemanasan dilakukan dalam 

oven vakum dengan suhu yang lebih rendah. Kdang-kadang pengeringan 
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dilakukan tanpa pemanasan, bahan dimasukkan ke dalam eksikator dengan 

H2SO4 pekat sebagai pengering, hingga mencapai berat yang konstan (Winarno 

2004). 

Kadar air suatu bahan dapat dinyatakan dalam dua cara yaitu berdasarkan 

bahan kering (dry basis) dan berdasarkan bahan basah (wet basis). Kadar air 

secara dry basis adalah perbandingan antara berat air di dalam bahan tersebut 

dengan berat keringnya. Bahan kering adalah berat bahan asal setelah dikurangi 

dengan berat airnya. Sedangkan kadar air secara wet basis adalah perbandingan 

antara berat air di dalam bahan tersebut dengan berat bahan mentah (Anonim, 

2009). 

 

2.5.2 Bentuk dan Tipe Air dalam Suatu Bahan 

Air yang terdapat dalam suatu bahan makanan terdapat dalam tiga bentuk 

antara lain sebagai berikut. 

  Air bebas, terdapat dalam ruang-ruang antarsel  dan intergranular dan 

pori-pori yang terdapat pada bahan. 

Air yang terikat secara lemah karena terserap (teradsorbsi) pada 

permukaan koloid makromolekulaer seperti protein, pektin pati, sellulosa. Selain 

itu air juga terdispersi di antara kolloid tersebut dan merupakan pelerut zat-zat 

yang ada di dalam sel. Air yang ada dalam bentuk ini masih tetap mempunyai 

sifat air bebas dan dapat dikristalkan pada proses pembekuan. Ikatan antara air 

dengan kolloid tersebut merupakan ikatan hidrogen. 

Air yang dalam  keadaan  terikat kuat yaitu membentuk hidrat. Ikatannya 

berifat ionik sehingga relatif sukar dihilangkan atau diuapkan. Air ini tidak 

membeku meskipun pada suhu 0
o
 F. Kandungan air dalam bahan makanan ikut 

menentukan kesegaran dan daya tahan bahan itu sendiri.  Sebagian besar dari 

perubahan-perubahan bahan makanan terjadi dalam media air yang ditambahkan 

atau berasal dari bahan itu sendiri.  Menurut derajat keterikatan air dalam bahan 

makanan atau bound water dibagi menjadi 4 tipe, antara lain : 

Tipe I adalah tipe molekul air yang terikat pada molekul-molekul air 

melalui suatu ikatan hydrogen yang berenergi besar.  Molekul air membentuk 
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hidrat dengan molekul-molekul lain yang mengandung atom-atom O dan N 

seperti karbohidrat, protein atau garam. 

Tipe II adalah tipe molekul-molekul air membentuk ikatan hydrogen 

dengan molekul air lain, terdapat dalam miro kapiler dan sifatnya agak berbeda 

dari air murni. 

Tipe III adalah tipe air yang secara fisik terikat dalam jaringan matriks 

bahan seperti membran, kapiler, serat dan lain-lain.  Air tipe inisering disebut 

dengan air bebas. 

Tipe IV adalah tipe air yang tidak terikat dalam jaringan suatu bahan atau 

air murni, dengan sifat-sifat air biasa. 

 

 

 

 


