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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menggoreng merupakan salah satu metode pengolahan makanan paling 

populer yang telah banyak dimanfaatkan dalam industri makanan (Moreira, 2014; 

Oyedeji et al., 2017). Berdasarkan data Statistik Konsumsi Pangan Indonesia tahun 

2018, makanan gorengan memiliki rata-rata pertumbuhan konsumsi per kapita yang 

terus mengalami peningkatan dalam periode 2014-2018 yaitu sebesar 15,083% 

(Kementan, 2018). Produk hasil penggorengan yang memiliki bahan pelapis 

mampu meningkatkan kelezatan dimana produk yang dihasilkan memiliki bagian 

luar renyah dan bagian dalam produk yang juicy (Antonova, et al., 2003; Mellema, 

2003). Salah satu metode penggorengan yang paling umum adalah deep fat frying. 

Deep fat frying merupakan proses pemasakan dengan melibatkan perpindahan 

panas dan massa antar bahan dengan minyak dalam jumlah banyak/terendam. 

Proses penggorengan ini mampu meningkatkan tekstur, penampakan, dan flavor 

dari produk gorengan yang dihasilkan (Alvis, et al., 2009; Angor, 2016). Menurut 

Mellema (2003), produk gorengan memiliki kandungan lemak tinggi hampir 

sepertiga bobot produk. Kandungan lemak dalam produk gorengan tersebut dapat 

memicu timbulnya gangguan pada kesehatan seperti penyakit jantung, hipertensi, 

diabetes tipe 2, dan obesitas apabila terjadi peningkatan konsumsi produk gorengan 

(Gadiraju et al., 2015).  
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Menurut Liberty et al. (2019) telah dilakukan beberapa upaya berkelanjutan 

dalam mampu mengurangi kandungan minyak dalam produk gorengan dikarenakan 

masyarakat tidak dapat menghindari konsumsi produk gorengan. Menurut Brannan 

et al. (2014), menambahkan bahan tambahan pangan (BTP) seperti hidrokoloid 

(non-protein) dan protein ke dalam adonan pelapis mampu meningkatkan 

penahanan air dalam produk selama penggorengan sehingga berpengaruh terhadap 

pengurangan penyerapan minyak. Bahan-bahan non-protein yang dapat digunakan 

dalam pengurangan penyerapan minyak adalah hidrokoloid yang ditambahkan ke 

dalam formulasi adonan. Hidrokoloid mampu membentuk film, meningkatkan 

hidrofobisitas permukaan, dan membentuk gel yang diinduksi secara termal salah 

satunya adalah HPMC sesuai dengan penelitian Sahin et al. (2005); Altunakar et al. 

(2004); Amboon et al. (2012); Chen et al. (2009).  

Hal ini juga telah dibuktikan dalam penelitian Anders (2018) dimana 

penambahan hidrokoloid HPMC (Hydroxy Propyl Methyl Cellulose) dengan 

konsentrasi 1,5% memberikan hasil penyerapan minyak paling rendah yaitu sebesar 

7,1% dengan bahan baku sukun dibandingkan jenis hidrokoloid lainnya. 

Penggunaan HPMC ke dalam adonan pelapis mampu menurunkan nilai moisture 

loss dan menurunkan nilai penyerapan minyak. Sifat gelasi termal reversible dari 

HPMC mampu mencegah kehilangan air selama proses penggorengan dan gugus 

polar HPMC membentuk interaksi yang kuat dengan air melalui ikatan hidrogen 

(Amboon et al., 2012; Varela dan Fiszman, 2011; Albert et al., 2014; Akdeniz et 

al., 2006). Bahan non-protein lainnya yang dapat ditambahkan ke dalam adonan 

pelapis adalah penambahan tepung beras dan pati tinggi amilosa yang memiliki 
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kapasitas penyerapan minyak yang rendah (Shih dan Daigle, 2001; Vongsawadi et 

al., 2008). Hal ini telah dibuktikan penelitian Saragih (2019), dilakukan 

penambahan HPMC dengan pati tinggi amilosa pada adonan pelapis dengan hasil 

penyerapan minyak pada ayam 12,12%, kentang 27,65%, dan tahu 14,4%.  

Modifikasi formulasi adonan pelapis dengan penambahan protein baik 

protein hewani dan protein nabati juga dapat mengurangi penyerapan minyak. 

Penggunaan protein dalam adonan pelapis dapat menghambat penyerapan minyak 

dikarenakan protein memiliki sifat membentuk film dan gelasi termal. Karakteristik 

gel yang terbentuk dalam adonan pelapis ditentukan dari rasio laju denaturasi 

dengan laju agregasi yang dapat dipengaruhi oleh konsentrasi protein, suhu, 

kekuatan ionik, dan pH (Brannan et al., 2014). Dalam penelitian Dogan et al. 

(2005), jenis protein yang ditambahkan ke dalam adonan pelapis pada nugget ayam 

yang dimasak dengan metode deep fat frying sehingga dapat mengurangi 

penyerapan minyak adalah Soy Protein Isolate (SPI), Whey Protein Isolate (WPI) 

and Egg Albumen (EA) pada konsentrasi 10% dalam waktu 6 menit. Pengurangan 

penyerapan minyak ini dapat disebabkan karena terjadinya penurunan moisture loss 

dan penurunan porositas produk dikarenakan terbentuknya pengikatan silang 

protein yang telah diinduksi oleh panas.  

Menurut Mah et al. (2008), perbedaan konsentrasi juga memengaruhi 

penyerapan minyak produk gorengan dimana penambahan whey protein isolate 

dalam rentang konsentrasi 2,5-10% mampu mengurangi penyerapan minyak dalam 

37,5% dibandingkan dengan kontrol. Pada kentang goreng dengan soy protein 

isolate konsentrasi 10% dapat mengurangi penyerapan minyak hingga 54,43% 
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(Angor, 2016). Hal ini juga didukung oleh Ji et al. (2014), dimana peningkatan 

konsentrasi soy protein isolate berpengaruh terhadap penurunan penyerapan 

dengan penambahan 8 gram soy protein isolate mampu menurunkan penyerapan 

minyak sebesar 20,10%. Penambahan egg albumen dengan pH 3 pada produk 

gorengan ayam pengurangan penyerapan minyak sebesar 15-27% (Myres, et al., 

2012). Berdasarkan penelitian sebelumnya, belum terdapat penerapan kombinasi 

hidrokoloid dan protein dengan pengkondisian pH pada bahan baku dengan 

penyerapan minyak paling tinggi yang dapat mengurangi penyerapan minyak pada 

bahan pangan hingga berkisar 4-14% dari berat totalnya (Ghidurus et al., 2010).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pemasakan produk gorengan dengan metode deep fat frying dapat 

menghasilkan produk dengan tekstur, penampakan, dan flavor yang disukai oleh 

konsumen, namun produk yang dihasilkan dapat memiliki daya serap minyak yang 

tinggi. Protein memiliki kemampuan membentuk gel yang berfungsi sebagai 

penghalang dalam penyerapan minyak dan kehilangan air selama proses 

penggorengan. Belum diketahui bagaimana pengaruh pengurangan penyerapan 

minyak apabila diberi penambahan kombinasi antara hidrokoloid dengan protein 

pada adonan pelapis dengan kondisi pH tertentu dalam produk gorengan yang 

memiliki penyerapan minyak tertinggi dari antara ayam, tahu, dan kentang. 

Hidrokoloid yang digunakan adalah HPMC (Hydroxy Propyl Methyl Cellulose) dan 

jenis protein yang digunakan Soy Protein Isolate (SPI), Whey Protein Isolate (WPI) 

and Egg Albumen (EA) dengan konsentrasi tertentu.  
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1.3 Tujuan 

Penelitian yang dilakukan memiliki dua tujuan yang terdiri atas tujuan 

umum dan tujuan khusus.  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penambahan protein dan HPMC pada adonan pelapis terhadap penyerapan minyak 

pada produk gorengan.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah meliputi: 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan HPMC 1,5% dalam adonan pelapis 

terhadap penyerapan minyak pada beragam produk gorengan (ayam, tahu, 

dan kentang).   

2. Mengetahui pengaruh jenis dan konsentrasi protein pada adonan pelapis 

terhadap karakteristik fisik dan kimia produk gorengan dengan daging 

ayam, kemudian menentukan jenis dan konsentrasi protein terpilih pada 

formulasi adonan pelapis produk gorengan ayam berdasarkan kadar lemak 

dan penyerapan minyak.  

3. Mengetahui pengaruh kondisi pH dan kelompok protein (jenis dan 

konsentrasi protein terpilih) pada adonan pelapis terhadap karakteristik fisik 

dan kimia produk gorengan dengan daging ayam, kemudian menentukan 

formulasi adonan pelapis terbaik berdasarkan kadar lemak, penyerapan 

minyak, dan lightness.  
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