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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Tanaman melinjo (Gnetum gnemon L.) merupakan tanaman lokal 

Indonesia yang bijinya sering dimanfaatkan dalam pembuatan emping. Pada 

pembuatan emping yang hanya memakai biji melinjo, kulit melinjo yang 

mencakup 40% dari keseluruhan melinjo sering menjadi limbah (Kunarto, 2014). 

Menurut Direktorat Jenderal Hortikultura (2015), produksi melinjo di Indonesia 

pada tahun 2014 mencapai angka 197.647 ton dengan luas lahan 15.383 hektar. 

Menurut Kementrian Perindustrian (2009), produksi emping melinjo mencapai 

156 ton per bulan di Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu daerah dengan 

produksi emping terbanyak.  Hal ini menunjukkan banyaknya limbah kulit 

melinjo dari produksi emping, sedangkan kulit melinjo sebenarnya memiliki 

komponen-komponen yang berpotensi sebagai antioksidan terutama pada kulit 

melinjo merah. Penelitian Siregar, et al. (2009) menyatakan bahwa kandungan 

karotenoid pada kulit melinjo merah lebih tinggi dibandingkan warna lainnya. 

Selain itu didapatkan juga bahwa kandungan karotenoid pada ekstrak kulit 

melinjo merah adalah sebesar 241,22 ppm. Wojcik, et al. (2010) menyatakan 

bahwa karotenoid dapat berperan sebagai antioksidan yang efektif.  

Minyak kelapa sawit (Elaeis guineensis) merupakan minyak goreng yang 

paling banyak digunakan di Indonesia. Badan Ketahanan Pangan (2014) 

menunjukkan bahwa pada tahun 2013, penduduk Indonesia mengkonsumsi sekitar 

8,1 kg/kapita/tahun, di mana minyak kelapa hanya sebesar 1,2 kg/kapita/tahun dan 

minyak lainnya sebesar 0,2 kg/kapita/tahun. Hal ini didukung dengan data 
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Direktorat Jenderal Perkebunan (2014) bahwa jumlah produksi kelapa sawit di 

Indonesia meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2013 sudah mencapai 

27.782.004 ton kelapa sawit, di mana produksi kelapa pada tahun 2013 hanya 

mencapai 3.051.585 ton. Hal ini mendukung pernyataan Ayucitra, et al. (2011) 

bahwa diperlukan jaminan kesehatan untuk minyak goreng karena produk ini 

dimanfaatkan masyarakat dengan sangat luas. Minyak kelapa sawit di Indonesia 

harus dalam bentuk palm olein karena peredaran minyak goreng curah sudah 

dilarang (Direktorat Jenderal Industri Agro, 2015). Minyak rentan terhadap 

oksidasi yang dapat menghasilkan senyawa-senyawa yang mempengaruhi kualitas 

minyak dan kesehatan (Budryn dan Dorota, 2015). Kerusakan minyak juga 

menghasilkan warna coklat gelap sehingga menurunkan kualitas sensori (Imoisi, 

et al., 2015). 

Guna memperpanjang usia simpan dan keamanan penggunaan minyak, 

minyak biasanya ditambahkan antioksidan, baik alami maupun sintetik. 

Antioksidan dapat menghambat oksidasi lemak sehingga kerusakan minyak dapat 

tertunda (Aladedunye, 2014). Antioksidan yang biasanya ditambahkan dalam 

minyak adalah antioksidan sintetis seperti TBHQ (tertiary-butylhydroquinone), 

BHA (butylated hydroxyanisole), dan BHT (butylated hydroxytoluene). Namun, 

seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, antioksidan sintetis ini ditemukan 

berpotensi memicu kanker sehingga antioksidan alami menjadi alternatif yang 

baik untuk menggantikan antioksidan sintetis pada minyak (Ayucitra, et al., 

2011).  

Beberapa penelitian mengenai penambahan antioksidan alami telah 

dilakukan. Perwitasari (2009) menunjukkan penambahan bubuk kunyit dapat 

mempertahankan kualitas minyak pada konsentrasi mulai dari 1%, namun minyak 
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mengalami penyimpangan warna. Fenny (2006) menunjukkan bahwa penambahan 

ekstrak bawang putih pada konsentrasi 400 ppm dapat menghambat terbentuknya 

peroksida pada penyimpanan minyak kelapa sawit suhu ruang selama 50 hari 

namun terdapat aroma bawang yang tidak disukai oleh konsumen. Antioksidan 

alami lainnya yang telah terbukti dapat mempertahankan kualitas minyak adalah 

bubuk bawang merah (Panagan, 2010), ekstrak daun kemangi (Ayu, 2006), ampas 

tomat (Sugiharto, 2006), ekstrak daun bayam (Wuddy, 2006), ekstrak kulit 

kentang (Tjahjana, 2006), ekstrak kulit manggis (Marlina dan Ratnawati, 2015; 

Saputri dan Guntarti, 2014), ekstrak mint (Mousavi, et al., 2013), ekstrak daun 

katuk (Cikita, et al., 2016), dan kulit delima (Bopitiya dan Madhujith, 2014). 

Kulit melinjo merah dengan kandungan karotenoid yang tinggi 

mempunyai potensi tinggi sebagai alternatif antioksidan alami pada minyak 

kelapa sawit. Namun, perlu dilakukan penelitian untuk membuktikan pengaruh 

kulit melinjo merah sebagai antioksidan alami pada minyak kelapa sawit. Oleh 

karena itu, dilakukan penelitian untuk menguji pengaruh penambahan ekstrak 

kulit melinjo merah sebagai antioksidan alami pada minyak kelapa sawit dan 

difokuskan pada palm olein sebagai minyak kelapa sawit yang paling umum 

untuk dipakai. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Pemanfaatan kulit melinjo masih sangat kurang walaupun sebenarnya 

terdapat potensi yang tinggi untuk dimanfaatkan sebagai antioksidan alami 

terutama karena kandungan karotenoidnya yang tinggi. Minyak sangat rentan 

terhadap oksidasi sehingga biasa ditambahkan dengan antioksidan. Antioksidan 

sintetik berpotensi memicu kanker sehingga penelitian terhadap antioksidan alami 
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untuk menggantikan antioksidan sintetik pada minyak banyak dipelajari. Namun 

perlu ditambahkan antioksidan pada konsentrasi optimal agar kualitas minyak 

kelapa sawit dapat dipertahankan. Ekstrak kulit melinjo merah belum diketahui 

kemampuan dan konsentrasi optimalnya dalam mempertahankan kualitas minyak 

kelapa sawit berdasarkan parameter kualitas minyak, sifat organoleptik, dan 

stabilitas senyawa antioksidan sehingga perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui kemampuan dan konsentrasi optimum penambahan ekstrak kulit 

melinjo merah pada simulasi penyimpanan yang dipercepat dan pada pemaparan 

suhu tinggi. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah pemanfaatan ekstrak kulit melinjo 

merah sebagai antioksidan alami pada minyak kelapa sawit 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:  

1. Mempelajari pengaruh penambahan ekstrak kulit melinjo merah pada 

minyak kelapa sawit berdasarkan parameter kualitas minyak, sifat 

organoleptik, dan stabilitas senyawa antioksidan dan dibandingkan 

dengan antioksidan sintetik pada heating test dan pada accelerated 

stability test dengan waktu yang berbeda. 

2. Menentukan konsentrasi ekstrak kulit melinjo merah yang optimal 

berdasarkan parameter kualitas minyak, sifat organoleptik, dan 

stabilitas senyawa antioksidan pada accelerated stability test dan 

heating test.  




