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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di dunia

setelah Cina dan India (Hikmah dan Zuliyana, 2010). Pada proses penyosohan

butir padi, akan dihasilkan bekatul sebagai hasil samping. Menurut Badan

Standardisasi Nasional (2008), bekatul merupakan lapisan terluar beras pecah

kulit yang terdiri dari perikarp, testa, dan aleuron. Butir padi akan menghasilkan

5-8 % bekatul yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan sumber minyak

(Amissah et al., 2003).

Data Badan Pusat Statistik (2010) menyebutkan Indonesia memproduksi

66.47 juta ton padi sehingga bisa menghasilkan 3.32-5.32 juta ton bekatul. Bila

bekatul rata-rata mengandung 18 % minyak, maka dari jumlah tersebut dapat

dihasilkan 0.60-0.96 juta ton minyak bekatul. Pengolahan bekatul menjadi minyak

bekatul dapat meningkatkan pendapatan petani karena hingga saat ini belum

banyak dimanfaatkan.

Di Indonesia penggunaan bekatul masih terbatas misalnya untuk pakan

ternak, padahal minyak bekatul juga mengandung asam lemak tidak jenuh yang

dibutuhkan oleh tubuh serta dapat menurunkan kolesterol. Produksi minyak dari

bekatul yang jumlahnya banyak di Indonesia dan harganya murah dapat menjadi

solusi untuk menghasilkan minyak yang sehat dengan harga yang jauh lebih

murah daripada minyak bekatul impor.
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Silva et al. (2006), menyebutkan bahwa bekatul adalah sumber protein,

serat, dan mengandung komponen fungsional seperti oryzanol dan tokotrienol.

Bekatul juga salah satu sumber lemak yang baik dan mengandung lebih dari 18 %

minyak (b/b). Jika minyak bekatul diproses dengan baik, maka dapat digunakan

sebagai minyak untuk memasak, salad dressing, dan shortening. Menurut

Amarasinghe et al. (2009), minyak bekatul juga kaya akan asam lemak tidak

jenuh rantai jamak (polyunsaturated) serta asam lemak tidak jenuh rantai tunggal

(monounsaturated). Minyak bekatul dapat menurunkan kolesterol dengan

mengurangi Low Density Lipoprotein (LDL) dan Very Low Density Lipoprotein

(VLDL) tanpa mengubah level High Density Lipoprotein (HDL) (Gunstone dalam

Shahidi, 2005).

Kandungan minyak yang tinggi pada bekatul membuat bekatul mudah

mengalami ketengikan (rancidity) sehingga bekatul harus terlebih dahulu

distabilisasi sebelum diproses lebih lanjut untuk meningkatkan ketahanan bekatul,

misalnya dengan proses pemanasan. Silva et al. (2006) telah mempelajari

pencegahan ketengikan hidrolitik pada bekatul dan Amarasinghe et al. (2009)

meneliti proses stabilisasi bekatul.

Beberapa metode ekstraksi minyak bekatul telah dipelajari oleh beberapa

peneliti. Amarasinghe et al. (2009) telah melakukan penelitian ekstraksi minyak

bekatul menggunakan metode aqueous, sedangkan Chotimarkon (2008)

melakukan ekstraksi dengan menggunakan electrical shaker dengan pelarut

metanol. Lakkakula et al. (2004) mengekstraksi minyak bekatul dengan metode

ohmic heating, dan Zigoneanu et al. (2008) mempelajari metode ekstraksi minyak

bekatul dengan microwave. Sementara itu Oliveira et al. (2012) melakukan
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penelitian tentang kondisi ekstraksi terhadap rendemen dan komposisi minyak

bekatul dengan metode sokhlet.

Minyak bekatul juga rentan mengalami oksidasi yang dapat

mengakibatkan ketengikan (Silva et al., 2006), karena itu perlu dipelajari

ketahanan minyak bekatul selama penyimpanan dengan penambahan berbagai

jenis antioksidan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Komponen antioksidan

sintetik misalnya Tertiary Butyl Hydroquinone (TBHQ) dapat digunakan untuk

mencegah kerusakan minyak karena stabil secara kimia, harganya relatif murah,

dan umum digunakan (Yang et al(' ,**,&( LWbO[W\ ; ObOc o-tokoferol merupakan

antioksidan yang umum digunakan oleh masyarakat serta banyak digunakan untuk

memperpanjang umur simpan produk (Jongjareonrak et al., 2008). Metode

ekstraksi minyak bekatul dengan pelarut dan penggunaan antioksidan perlu

dilakukan untuk mendapatkan kondisi proses yang optimal.

Minyak bekatul yang telah dimurnikan dapat dimanfaatkan sebagai produk

pangan yang bermanfaat untuk kesehatan namun senyawa peptida hidrofobik

dengan berat molekul rendah dapat menyebabkan aftertaste pahit pada minyak

bekatul, sehingga orang-orang yang mempunyai indra pengecapan sangat sensitif

dapat mendeteksi aftertaste pahit pada bekatul tersebut. Jika dimanfaatkan sebagai

minyak goreng, maka minyak bekatul dapat mempengaruhi cita rasa dari produk

pangan hasil penggorengan dengan minyak bekatul tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Bekatul mengandung minyak yang baik karena terdiri dari asam lemak

tidak jenuh yang diperlukan tubuh, namun di Indonesia belum banyak diproduksi

menjadi minyak makan. Kandungan asam lemak tidak jenuh yang tinggi
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mengakibatkan minyak bekatul mudah mengalami kerusakan akibat oksidasi.

Ekstraksi minyak bekatul dengan pelarut n-heksana dengan penambahan

antioksidan pada minyak bekatul tersebut diharapkan dapat mempertahankan

kualitas fisikokimia minyak bekatul.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan minyak

bekatul dengan rendemen yang tertinggi dan kualitas yang baik melalui proses

ekstraksi dengan n-heksana, serta mempertahankan kualitasnya selama

penyimpanan dengan penambahan antioksidan yang sesuai.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Mempelajari pengaruh rasio bekatul dengan n-heksana (1:3, 1:4, dan 1:5

b/v), dengan atau tanpa adanya pengadukan selama waktu tertentu (24 dan

48 jam) terhadap rendemen, karakteristik fisik dan kimia minyak bekatul.

2. Mengetahui pengaruh jenis antioksidan (TBHQ dan vitamin E) terhadap

karakteristik fisik dan kimia minyak bekatul selama penyimpanan.

3. Mengkaji penerimaan konsumen terhadap produk yang digoreng dengan

minyak bekatul dibandingkan dengan minyak kelapa sawit.

 


