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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Produk gorengan merupakan salah satu makanan yang digemari 

masyarakat. Karakteristik yang unik dari gorengan seperti flavor dan tekstur yang 

unik merupakan salah satu faktor mayoritas masyarakat menyukai produk gorengan 

(Dana dan Saguy, 2006). Keripik kentang goreng yang dipotong tipis dan digoreng 

secara kontinyu memiliki kadar minyak akhir sebesar 33-38% (Miranda dan 

Aguilera, 2006). Produk gorengan yang dilapisi tepung adonan pelapis juga 

merupakan produk yang digemari karena penambahan tepung adonan pelapis dapat 

meningkatkan tekstur dari produk gorengan, tetapi produk gorengan yang dilapisi 

tepung adonan pelapis menyerap lebih banyak minyak. Kandungan minyak yang 

tinggi pada produk gorengan dapat menjadi masalah kesehatan apabila dikonsumsi 

secara terus menerus oleh masyarakat. Konsumsi minyak yang berlebihan dapat 

menyebabkan berbagai masalah kesehatan (Browner et al., 1991).  

 Masyarakat sekarang memiliki perhatian lebih terhadap pola hidup yang 

lebih sehat dan juga mengurangi konsumsi minyak berlebih dalam diet mereka 

sehingga dilakukan beberapa penelitian untuk mengurangi penyerapan minyak 

pada produk gorengan. Bahan yang dapat ditambahkan pada adonan pelapis untuk 

mengurangi penyerapan minyak antara lain adalah pati modifikasi dan hidrokoloid 

(Pinthus et al., 1993; Mohamed et al., 1998; Shih dan Daigle, 1999). Ayam goreng 

yang sebelumnya dilapisi hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) menunjukkan 

pengurangan penyerapan minyak sebesar 5-12% (Holownia et al., 2000). 
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Penggunaan pati jagung tinggi amilosa juga terbukti dapat mengurangi penyerapan 

minyak pada produk gorengan (Han et al., 2007). Penggunaan tepung beras yang 

memiliki kandungan amilosa tinggi dapat mengurangi penyerapan minyak pada 

produk gorengan (Nakamura dan Ohtsubo, 2010). 

 Penggunaan metode pelapisan bahan yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode battering dan battering + dry coating. Penggunaan metode battering 

dan battering + dry coating merupakan metode pelapisan bahan yang umum 

digunakan pada produk gorengan. Penggunaan metode pelapisan bahan dengan 

metode battering dan battering + dry coating bertujuan untuk meningkatkan tekstur 

dan rasa dari produk gorengan (Barbut, 2017).  

 Selain dengan penambahan bahan tertentu pada adonan pelapis, penggunaan 

tepung beras sebagai bahan adonan pelapis juga mampu mengurangi penyerapan 

minyak pada produk gorengan jika dibandingkan dengan penggunaan tepung terigu 

sebagai bahan adonan pelapis (Shih dan Daigle, 1999).  

 Hidrokoloid merupakan bahan yang mampu membentuk gel yang dapat 

terbuat dari polisakarida atau protein. Hidrokoloid pada pengolahan pangan dapat 

digunakan sebagai pengental, stabilizer maupun pelapis. Penggunaan hidrokoloid 

salah satunya adalah sebagai bahan yang ditambahkan pada adonan yang melapisi 

gorengan. Penambahan hidrokoloid bertujuan untuk mengurangi penyerapan 

minyak pada bahan gorengan. Salah satu turunan hidrokoloid turunan selulosa yang 

dapat mengurangi penyerapan minyak adalah hydroxypropyl methyl cellulose 

(HPMC). Penambahan hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) pada adonan yang 

melapisi produk gorengan mampu mengurangi penyerapan minyak. Kemampuan 
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yang dimiliki hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) untuk membentuk struktur 

seperti gel selama proses pemanasan mencegah masuknya minyak dalam produk 

gorengan. Pada penelitian ini digunakan hidrokoloid berupa hydroxypropyl methyl 

cellulose (HPMC) dengan konsentrasi 1,5% sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Anders (2018) yang menyatakan penambahan HPMC dengan 

konsentrasi 1,5% memberikan penyerapan minyak yang paling rendah dari jenis 

hidrokoloid lainnya.  

 Selain hidrokoloid seperti hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC), 

penggunaan pati modifikasi seperti pati tinggi amilosa juga dimanfaatkan untuk 

pengurangan penyerapan minyak pada produk gorengan. Kandungan amilosa yang 

tinggi mampu mengurangi penyerapan minyak pada produk gorengan dan hal 

tersebut sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Vongsawasdi et al. 

(2008).  Hal tersebut dikarenakan amilosa memiliki kemampuan untuk membentuk 

formasi gel yang mampu mengurangi penyerapan minyak pada produk yang 

digoreng (Han et al., 2007). Formasi gel yang dibentuk oleh amilosa membentuk 

lapisan film pada saat proses penggorengan sehingga penyerapan minyak ke dalam 

bahan dapat dikurangi (Lusas dan Rooney, 2001).  

 Penyerapan minyak pada produk gorengan dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor, antara lain adalah porositas bahan, kadar air bahan, ukuran bahan, jenis 

minyak yang digunakan, pre-processing, dan post-processing (Florentina, 2016; 

Ziaiifar et al., 2008). Pengurangan penyerapan minyak salah satunya dipengaruhi 

oleh kadar air dari bahan sebelum digoreng. Semakin tinggi kandungan air pada 

bahan atau semakin banyak air yang hilang pada bahan dapat mempengaruhi 
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penyerapan minyak pada bahan. Hal ini dikarenakan pada proses penggorengan, air 

akan keluar dari bahan dan minyak akan masuk ke dalam bahan, sehingga pada 

penelitian ini akan diteliti lebih lanjut tentang penyerapan minyak pada bahan baku 

yang memiliki kadar air yang berbeda (Ziaiifar et al., 2008).  

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Produk gorengan merupakan salah satu makanan yang disukai oleh 

masyarakat Indonesia, tetapi kandungan minyak yang tinggi pada produk gorengan 

merupakan salah satu penyebab berbagai penyakit yang merugikan kesehatan. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengurangi penyerapan minyak 

menggunakan beberapa bahan seperti hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) dan 

pati tinggi amilosa. Belum terdapat penelitian yang mengkombinasi HPMC dan pati 

tinggi amilosa untuk mengurangi penyerapan minyak pada produk gorengan. 

Penyerapan minyak salah satunya dipengaruhi oleh kadar air dari bahan tersebut 

sebelum digoreng, tetapi belum terdapat penelitian yang meneliti mengenai 

pengurangan penyerapan minyak pada bahan dengan kadar air yang berbeda. 

Sehingga pada penelitian ini ingin diketahui pengurangan penyerapan minyak pada 

bahan dengan kadar air yang berbeda menggunakan kombinasi yang terbaik.  

 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus.  
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1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui formulasi 

terbaik pati tinggi amilosa dalam penyerapan minyak pada produk gorengan.   

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. mengetahui formulasi adonan pelapis serta metode pelapisan bahan 

yang terbaik terhadap penyerapan minyak berdasarkan karakteristik 

fisikokimia pada produk yang digoreng,  

2. mengetahui penyerapan minyak berdasarkan karakteristik fisikokimia 

dan organoleptik pada produk gorengan dengan bahan baku berbeda 

menggunakan adonan pelapis dengan formulasi yang terbaik.  

3. mengetahui penggunaan hidrokoloid dan pati tinggi amilosa terhadap 

penyerapan minyak pada produk gorengan 

  


