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BAB I 
KIMIA ORGANIK 

 
Dari 109 unsur yang ada di alam ini, karbon mempunyai sifat-sifat istimewa : 

1. Karbon dapat membentuk banyak senyawa, melebihi senyawa yang dapat dibentuk oleh 108 

unsur lainnya. 

2. Karbon mempunyai peran penting dalam kehidupan. Contoh senyawa karbon adalah karbohidrat, 

protein, lemak, vitamin, selulosa, karet, plastik, minyak bumi, gas alam, obat dan lain sebagainya. 

 

Senyawa karbon disebut senyawa organik karena pada mulanya senyawa-senyawa tersebut hanya 

dapat dihasilkan oleh organisme, tidak dapat dibuat dalam laboratorium. Senyawa lain yang tidak berasal 

dari makhluk hidup tapi diperoleh dari mineral di kulit bumi disebut sebagai senyawa anorganik. 

 

Pada tahun 1828, urea (senyawa organik) dapat dibuat dari amonium sianat (senyawa anorganik) 

dengan cara pemanasan. Saat ini, senyawa organik yang tidak dihasilkan oleh organisme telah berhasil 

dibuat dalam laboratorium. Meski demikian, istilah “senyawa organik” tetap digunakan mengingat sumber 

utama senyawa tersebut tetap berasal dari organisme (tumbuhan dan hewan) atau sisa organisme 

(minyak bumi, gas alam, batubara). 

 

Unsur selain karbon yang terdapat dalam senyawa organik adalah hidrogen, oksigen, nitrogen, halogen 

(fluorin, klorin, bromin, iodin), belerang, fosfor dan beberapa unsur logam. Senyawa yang hanya terdiri 

dari karbon dan hidrogen disebut sebagai senyawa hidrokarbon. 

 

A.  KEKHASAN ATOM KARBON 
 

Atom karbon mempunyai sifat-sifat yang khas yang memungkinkan terbentuknya berbagai macam 

senyawa. 

 

1. Atom karbon mempunyai kemampuan membentuk ikatan kovalen. 

Karbon ( NA = 6 ) mempunyai konfigurasi elektron ( 2 , 4 ). Oleh karena itu, atom karbon 

mempunyai 4 elektron valensi. Untuk mencapai konfigurasi oktet, karbon dapat membentuk 4 

ikatan kovalen. Unsur yang lain tidak dapat membentuk ikatan kovalen sebanyak itu. Karbon 

membentuk ikatan kovalen dengan unsur nonlogam, terutama dengan hidrogen (H), oksigen (O), 

nitrogen (N) dan halogen (F, Cl, Br, I). 
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Struktur Lewis dan rumus bangun beberapa senyawa karbon adalah sebagai berikut: 

 
 

2. Atom karbon mempunyai kemampuan membentuk rantai atom karbon (disebut juga rantai 

karbon). Rantai karbon tersebut dapat berupa ikatan tunggal, ikatan rangkap dua dan ikatan 

rangkap tiga. Bentuk rantai karbon juga bervariasi, meliputi rantai lurus (tidak bercabang), rantai 

bercabang, rantai terbuka dan rantai tertutup.  

 

A 

 

C ⎯ C ⎯ C ⎯C ⎯ C ⎯ C ⎯ C 

 

 

Rantai terbuka, jenuh, lurus 

 

B 

 

C ⎯ C ⎯ C = C ⎯ C ⎯ C ⎯ C 

 

Rantai terbuka, tidak jenuh (ikatan rangkap 2), 

lurus 

 

C 

 

C ⎯ C ⎯ C ≡ C ⎯ C ⎯ C ⎯ C 

 

Rantai terbuka, tidak jenuh (ikatan rangkap 3), 

lurus 

 

D 

 

C ⎯ C ⎯ C ⎯C ⎯ C ⎯ C ⎯ C 

 

        C 

 

Rantai terbuka, jenuh, bercabang  

 

E 

 

C = C ⎯ C ⎯C ⎯ C ⎯ C ⎯ C 

 

      C 

 

Rantai terbuka, tidak jenuh (ikatan rangkap 2), 

bercabang 

 

 

F 

       C ⎯  C 

 

C                      C 

 

       C  ⎯ C 

 

 

Rantai tertutup, jenuh 
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G 

       C        C 

 

C                      C 

 

       C  ⎯ C 

 

 

Rantai tertutup, tidak jenuh 

 

 

H 

       C         C 

 

C                      C ⎯ C 

 

       C  ⎯ C 

 

 

Rantai tertutup, tidak jenuh, bercabang 

 

 

I 

       C         C 

 

C                       C 

 

       C  ⎯ C 

 

 

Rantai tertutup dengan ikatan konjugasi 

Senyawa dengan rantai terbuka (contoh A, B, C, D dan E) disebut senyawa alifatik.  Senyawa 

dengan rantai tertutup (contoh F, G, H dan I) disebut senyawa siklik. Senyawa dengan seluruh 

ikatan berupa ikatan tunggal (contoh A, D dan F) disebut jenuh. Senyawa yang memiliki ikatan 

rangkap dua atau ikatan rangkap tiga (contoh B, C, E, G, H dan I) disebut tidak jenuh. Senyawa 

siklik yang mempunyai ikatan konjugasi (yaitu ikatan tunggal dan ikatan rangkap yang posisinya 

berselang-seling) disebut senyawa aromatik. Senyawa siklik yang tidak termasuk senyawa 

aromatik disebut senyawa alisiklik. 

      senyawa hidrokarbon 

 

 

alifatik     siklik 

  

 

 jenuh   tidak jenuh      jenuh        tidak jenuh 

 

 

          alisiklik        alisiklik     aromatik 

 

Senyawa hidrokarbon dapat berupa alkana, alkena atau alkuna.  
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B.  ALKANA 
 

1.  Rumus Umum Alkana  
Alkana adalah senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Setiap atom karbon dalam alkana membentuk 4 

ikatan kovalen tunggal. 

Jumlah 
C 

Rumus elektron Rumus bangun Rumus 
molekul 

Nama 

1 

  

CH4 Metana 

2 

  

C2H6 Etana 

3 

  

C3H8 Propana 

4 C4H10 Butana 

n   CnH2n+2 Alkana 

 

Rumus umum alkana dinyatakan dengan CnH2n+2. Dengan demikian, suku berikutnya dari alkana 

adalah sebagai berikut: 

Jumlah C Rumus molekul Nama 

5 C5H12 Pentana 

6 C6H14 Heksana 

7 C7H16 Heptana 

8 C8H18 Oktana 

9 C9H20 Nonana 

10 C10H22 Dekana 
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2.  Isomeri Alkana 
 

Isomer adalah senyawa yang rumus molekulnya sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Butana 

memiliki 2 isomer dan pentana memiliki 3 isomer. Semakin panjang rantai atom karbon, semakin 

banyak jumlah isomernya. 

Contoh: 

Ada dua jenis senyawa dengan rumus molekul C4H10, yaitu: 

1) normal butana (n-butana)   C ⎯ C ⎯ C ⎯C 

 

2) isobutana  C ⎯ C ⎯ C   atau            C  C 

 

         C           C 

 

           C 

Ada tiga jenis senyawa dengan rumus molekul C5H12, yaitu: 

1)  normal pentana (n-pentana)  C ⎯ C ⎯ C ⎯C ⎯ C 

 

2) isopentana  C ⎯ C ⎯ C ⎯ C  atau            C  C 

 

         C            C 

 

            C 

 

       C 

3) neopentana           C 

 

C ⎯ C ⎯ C    

 

                     C  

3.  Tatanama Alkana 
Pada bagian sebelumnya, telah dipelajari bahwa nama-nama alkana untuk C1 sampai dengan C10 

adalah metana sampai dekana. Dengan adanya isomer, aturan penamaan tersebut menjadi tidak 

cukup, karena setiap isomer juga perlu diberi nama. Ketiga isomer pentana dibedakan dengan 
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awalan normal, iso dan neo. Awalan normal digunakan untuk rantai lurus; awalan iso digunakan 

untuk isomer yang memiliki gugus CH3 pada rantai induk pada atom karbon nomor dua.  

 

Semakin panjang rantai atom karbon, semakin banyak isomer yang dimiliki. Dekana memiliki 75 

kemungkinan isomer. Dengan semakin banyaknya isomer, maka aturan penamaan dengan 

menggunakan awalan menjadi tidak efisien. Oleh karena itu perkumpulan ahli kimia (IUPAC) 

menetapkan aturan baru untuk penamaan senyawa hidrokarbon. 

 

Aturan penamaan alkana dirumuskan sebagai berikut: 

1) Setiap senyawa diberi nama sesuai dengan rantai terpanjang dalam molekulnya. Rantai 

terpanjang ini disebut rantai induk. Bila terdapat 2 atau lebih rantai terpanjang, maka dipilih rantai 

yang memiliki cabang paling banyak. 

 

2) Cabang-cabang yang terikat pada rantai induk diberi nama alkil. Gugus alkil mempunyai rumus 

CnH2n+1, dan dilambangkan dengan R. Nama gugus alkil diturunkan dari nama alkana yang 

bersesuaian, dengan mengganti akhiran –ana menjadi –il. 

 

Gugus Alkil Nama 

CH3 ⎯ metil 

CH3 ⎯ CH2 ⎯ etil 

CH3 ⎯ CH2 ⎯ CH2 ⎯ propil atau n-propil 

CH3 ⎯ CH⎯  

           CH3 

isopropil 

CH3 ⎯ CH2 ⎯ CH2 ⎯ CH2 ⎯ butil atau n-butil 

CH3 ⎯ CH ⎯ CH2 ⎯ 

           CH3 

isobutil 

CH3 ⎯ CH2 ⎯ CH⎯ 

                       CH3 

sekunder-butil 

           CH3 

CH3 ⎯ C ⎯  

           CH3 

tersier-butil 
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3) Posisi cabang ditunjukkan dengan awalan angka. Oleh karena itu, rantai induk perlu diberi nomor. 

Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai sedemikian rupa sehingga posisi cabang 

mendapat nomor terkecil. 

4) Apabila terdapat dua atau lebih cabang yang sama, dapat digunakan awalan di, tri, tetra, penta, 

dan seterusnya. 

5) Cabang-cabang ditulis menurut urutan alfabet. 

Contoh:  Etil harus ditulis lebih dulu daripada metil 

    Metil harus ditulis lebih dulu daripada propel 

6) Apabila penomoran ekivalen dari kedua ujung rantai, maka harus dipilih sedemikian rupa 

sehingga cabang yang harus ditulis lebih dulu mendapat nomor terkecil. 

 

Berdasarkan aturan tersebut, maka langkah-langkah penamaan alkana adalah sebagai berikut: 

 

1) Memilih rantai induk 

Contoh: 

CH3 ⎯ CH ⎯ CH ⎯ CH2 ⎯ CH ⎯ CH3 

           CH3       CH2                         CH2 

            CH3                         CH3 

Rantai induknya adalah : 

 

CH3 ⎯ CH ⎯ CH ⎯ CH2 ⎯ CH ⎯ CH3     

CH3    CH2          CH2   

                                                                         

            CH3                         CH3 

 

Yang berikut ini bukan rantai induk, karena hanya memiliki 2 cabang. 

 

CH3 ⎯ CH ⎯ CH ⎯ CH2 ⎯ CH ⎯ CH3      

                                                                       

           CH3       CH2                         CH2                                

 

            CH3                         CH3 

 

 

 

Rantai yang berada di 

dalam kotak ini dipilih 

sebagai rantai induk 

karena memiliki 3 rantai 

cabang 
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2) Penomoran 

Untuk contoh diatas, penomoran harus dimulai dari ujung kiri, sehingga cabang-cabang terletak 

pada atom karbon nomor 2, 3 dan 5. Apabila penomoran dimulai dari ujung kanan, maka cabang-

cabang akan terletak pada atom karbon nomor 3, 5 dan 6. 

  

                1          2         3          4          5 

CH3 ⎯ CH ⎯ CH ⎯ CH2 ⎯ CH ⎯ CH3      

                                                                       

           CH3       CH2                  6    CH2                                

 

            CH3                   7   CH3 

 

3) Mengenali nama cabang 

 

CH3 ⎯ CH ⎯ CH ⎯ CH2 ⎯ CH ⎯ CH3    metil   

                                                                       

           CH3       CH2                         CH2                                    

 

          metil     CH3                         CH3 

                  etil 

4) Penulisan nama 

Penulisan nama isomer alkana terdiri atas dua bagian: 

- Bagian pertama ditulis di depan, terdiri atas posisi dan nama cabang atau cabang-cabang 

yang disusun menurut abjad. 

- Bagian kedua, ditulis di belakang, yaitu rantai induk. Antara angka dan huruf dipisahkan 

dengan tanda strip ( - ), sedangkan angka dengan angka dipisahkan dengan tanda koma ( , ). 

 

Berdasar aturan tersebut, maka nama senyawa diatas adalah: 3-etil-2,5-dimetilheptana. 

 

Contoh soal :  

Tuliskan rumus struktur senyawa berikut ini: 

1) 2,2-dimetilbutana 

2) 3-etil-2-metilpentana 
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Berilah nama senyawa-senyawa berikut ini: 

 

3)   CH3 ⎯ CH ⎯ CH2 ⎯ CH2 ⎯ CH3    

  CH3 

 

4)  CH3 ⎯ CH2  ⎯ CH2 ⎯ CH2 

      CH3 ⎯ CH2 

 

5)    CH3 

 

CH3 ⎯ C ⎯ CH2 ⎯ CH2 ⎯ CH ⎯ CH3    

 

CH3                 CH2 

 

      CH3 

 

6)   CH3 ⎯ CH2 ⎯ CH ⎯ CH ⎯ CH2 ⎯ CH3    

             

           CH3      CH2 

            

        CH3 

 

C.  ALKENA 
 

1.  Rumus Umum Alkena  

Alkena adalah hidrokarbon alifatik tidak jenuh yang memiliki satu ikatan rangkap dua (⎯C=C⎯). 

Rumus umum alkena adalah CnH2n. Apabila dibandingkan dengan alkana yang memiliki rumus umum 

CnH2n+2, maka alkena mengikat 2 atom H lebih sedikit. Kekurangan atom H pada alkena terjadi 

karena elektron yang pada alkana digunakan untuk berikatan dengan H, pada alkena digunakan 

untuk membentuk ikatan rangkap dua. Oleh karena itu senyawa alkena disebut senyawa tidak jenuh.  
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Jumlah C Rumus struktur Rumus molekul Nama 

 

 

2 

    H      H 

 

    C       C 

 

    H      H 

 

 

C2H4 

 

 

Etena 

 

 

3 

    H       H     H 

 

    C       C     C     H 

 

    H             H 

C3H6 Propena 

 

 

4 

    H      H     H     H 

 

    C       C     C     C     H 

 

    H             H     H 

 

 

C4H8 

 

 

1-butena 

 

 

4 

       H       H     H     H 

 

H    C       C     C     C     H 

 

       H                    H 

 

 

C4H8 

 

 

2-butena 

5     H      H     H     H     H 

 

    C       C     C     C     C     H 

 

    H             H     H     H 

C5H10 1-pentena 

n  CnH2n  

 

2.  Tatanama Alkena 
 

1) Nama alkena didapat dari nama alkana yang sesuai (yang mempunyai jumlah atom karbon 

sama), dengan mengganti akhiran –ana menjadi –ena. 

Contoh: C2H4   Etena 

  C3H6   Propena  
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2) Rantai induk dipilih rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. 

Contoh: 

 

CH3 ⎯ CH2 ⎯ C⎯ CH2 ⎯ CH2 ⎯ CH3    

             CH2 

 

3) Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk, sedemikian rupa sehingga ikatan rangkap 

mendapat nomor terkecil. 

Contoh: 

                                                     3      4           5          6            7 

 

CH3 ⎯ CH2 ⎯ CH2 ⎯ C ⎯ CH2 ⎯ CH2 ⎯ CH2 ⎯ CH3       

          2 CH 

          1 CH3 

 

4) Posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan awalan angka, yaitu nomor atom karbon yang 

berikatan rangkap yang terletak paling pinggir (atau mempunyai nomor terkecil). 

Contoh: 

                 1          2          3            4 

                CH2          CH      CH2      CH3       1-butena 

 

                 1          2          3            4        5 

                CH3         CH      CH     CH2      CH3       2-pentena 

5) Aturan penulisan cabang sama seperti pada alkana. 

Contoh: 

            a) CH3        CH         CH2       CH      CH      CH3           Nama: ………. 

 

                CH3 

            b) CH3          CH      CH     CH      CH3       Nama: ………. 

 

      C2H5  

            c) CH3          CH2       C      CH2     CH     CH3           Nama: ………. 

 

                                CH2                     CH3 
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3.  Isomer pada Alkena 
Isomer pada alkena mulai ditemukan pada butena yang mempunyai 3 isomer: 

 

 C        C     C     C  C       C     C     C  C      C     C 

 

                  C 

Nama: ……………….  ………………….  ……………… 

Pentena mempunyai 5 isomer, yaitu: 

 

1)   C      C     C     C      C   Nama: ………. 

 

2)   C     C       C     C      C   Nama: ……….  

 

3)   C      C     C     C         Nama: ………. 

               C 

 

4)   C       C     C     C         Nama: ………. 

 

                       C 

 

      5)   C      C     C     C         Nama: ………. 

          C 

 

 

D.  ALKUNA 
 

1.  Rumus Umum Alkuna 
Alkuna adalah senyawa hidrokarbon alifatik tidak jenuh yang mempunyai satu buah ikatan rangkap 

tiga ( ⎯ C≡ C ⎯ ). 
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Jumlah C Rumus struktur Rumus molekul Nama 

2 H ⎯ C ≡ C ⎯ H C2H2 Etuna 

 

 

3 

                        H 

H ⎯ C ≡ C ⎯ C ⎯ H 

 

                       H 

 

 

C3H4 

 

 

Propuna 

 

 

4 

                        H     H 

H ⎯ C ≡ C ⎯ C ⎯ C ⎯ H 

 

                       H      H 

 

 

C4H6 

 

 

1-Butuna 

 

 

4 

        H                     H 

 

H ⎯ C ⎯ C ≡ C ⎯ C ⎯ H 

 

        H                     H 

 

 

C4H6 

 

 

2-Butuna 

 

 

5 

                        H     H      H 

 

H ⎯ C ≡ C ⎯ C ⎯ C ⎯ C ⎯ H 

 

                       H      H      H 

 

 

C5H8 

 

 

1-Pentuna 

n  CnH2n-2  

 

Dari rumus umum alkuna (CnH2n-2) dapat diketahui bahwa alkuna mengikat 4 atom H lebih sedikit 

dibanding dengan alkana yang bersesuaian. Kekurangan atom H pada alkuna terjadi karena elektron 

yang pada alkana digunakan untuk berikatan dengan H, pada alkuna digunakan untuk membentuk 

ikatan rangkap tiga. 

 

2.  Tatanama Alkuna 
Nama alkuna diturunkan dari nama alkana yang mempunyai jumlah atom karbon sama, dengan cara 

mengganti akhiran –ana menjadi –una. 

Contoh: C2H2 Etuna 

  C3H4 Propuna 

  C4H6 Butuna 
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Tatanama senyawa alkuna yang bercabang sama dengan tatanama senyawa alkena. 

Contoh: 

 

a)  CH3 ⎯ CH ⎯ C ≡ CH   Nama: ……… 

           CH3 

b)  CH ≡ C ⎯ CH  ⎯ CH2 ⎯ CH3  Nama: ……… 

                      CH3 

 

c)  CH3  ⎯ C ≡ C  ⎯ CH ⎯ CH3  Nama: ……… 

                                  C2H5 

 

3.  Isomeri pada Alkuna 
Isomeri pada alkuna mulai terdapat pada butuna. Butuna mempunyai 2 isomer: 

 

  C ≡ C ⎯ C ⎯ C    C ⎯ C ≡ C ⎯ C  

 

Nama:  ………………..   ………………… 

 

Pentuna mempunyai 3 isomer: 

 

 C ≡ C ⎯ C ⎯ C ⎯ C  C ⎯ C ≡ C ⎯ C⎯ C  C ≡ C ⎯ C ⎯ C 

 

              C 

Nama: …………………        ………………       …………… 
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BAB II 
AIR 

 
Air merupakan komponen penting dalam bahan makanan karena air dapat mempengaruhi penampakan, 

tekstur, serta cita rasa makanan kita. 

Air berperan sebagai: 

   Pembawa zat-zat makanan 

   Pembawa sisa metabolisme 

   Media reaksi yang menstabilkan pembentukan biopolimer 

 

Contoh kandungan air dalam bahan makanan: 

Bahan Kandungan air Bahan Kandungan air 

Tomat 94% Nanas 85% 

Semangka 93% Apel 80% 

Kol 92% Daging sapi 66% 

Kacang hijau 90% Roti 36% 

Susu sapi 88% Susu bubuk 14% 

 

Kandungan air pada badan manusia adalah sekitar 65% atau sekitar 47 liter per orang dewasa. Setiap 

hari sekitar 2,5 liter harus diganti dengan air baru, 1,5 liter berasal dari air minum dan 1 liter berasal dari 

bahan makanan yang dikonsumsi. 

 

A. KIMIA AIR 
Sebuah molekul air terdiri dari sebuah atom oksigen yang berikatan kovalen dengan dua atom hidrogen. 

Kedua atom hidrogen melekat di satu atom oksigen dengan sudut 104,5o. 

 
Akibat perbedaan elektronegativitas antara H dan O, sisi hidrogen molekul air bermuatan positif dan sisi 

oksigen bermuatan negatif. Karena itu, molekul air dapat ditarik oleh senyawa lain yang bermuatan positif 

atau negatif. 
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Daya tarik-menarik di antara kutub positif sebuah molekul air dengan kutub negatif molekul air lainnya 

menyebabkan terjadinya penggabungan molekul-molekul air melalui ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen 

jauh lebih lemah daripada ikatan kovalen. Ikatan hidrogen terjadi antara atom H dengan atom O dari 

molekul air yang lain. Ikatan hidrogen mengikat molekul-molekul air lain di sebelahnya dan sifat inilah 

yang menyebabkan air dapat mengalir. 

 

Air dalam Kristal Es 

Es merupakan senyawa yang terdiri dari molekul-molekul H2O yang tersusun sedemikian rupa sehingga 

membentuk heksagon simetrik. Es memerlukan ruang 1/11 kali lebih banyak daripada volume air 

pembentuknya, tetapi es bersifat kurang padat dibanding dengan air, oleh karena itu es terapung ke 

permukaan air. 

 

 
 

Air Menjadi Uap 

Bila suhu air meningkat, ikatan hidrogen putus dan terbentuk lagi secara cepat. Bila air dipanaskan lebih 

tinggi lagi, beberapa molekul air dapat melarikan diri dari permukaan dan menjadi gas. Hal ini terjadi 

ketika air mendidih. Dalam keadaan uap, molekul-molekul air menjadi lebih bebas satu sama lain. 

 

B.  LARUTAN DALAM AIR 
 

Air berfungsi sebagai bahan yang dapat mendispersikan berbagai senyawa yang ada dalam bahan 

makanan. Untuk beberapa bahan, air berfungsi sebagai pelarut. Air dapat melarutkan berbagai bahan 

seperti garam, vitamin yang larut dalam air, mineral, senyawa-senyawa cita rasa seperti yang terkandung 

dalam teh dan kopi. 
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Larutan dalam air dapat digolongkan menjadi larutan ionik (contohnya larutan NaCl) dan larutan 

molekuler (contohnya larutan gula). 

 

Larutan Ionik 

Pada larutan ionik seperti larutan garam NaCl, molekul air akan melemahkan ikatan ionik garam NaCl 

sehingga dapat terlarut sebagai ion Na+ dan Cl-. Ion tersebut terhidrasi dan diungsikan oleh molekul air, 

sehingga terjadilah larutan NaCl. 

Keadaan yang sama terjadi pada basa maupun asam seperti halnya garam. 

 

 
Larutan Molekuler 

Molekul-molekul berbagai senyawa dalam makanan terikat satu sama lain melalui ikatan hidrogen, 

contohnya molekul gula. Bila sebuah kristal gula melarut, molekul air bergabung secara ikatan hidrogen 

pada gugus polar molekul gula yang terdapat di permukaan air kristal gula tersebut. Molekul-molekul air 

yang mula-mula terikatan pada lapisan pertama ternyata tidak dapat bergerak, tetapi selanjutnya 

molekul-molekul gula akhirnya dikelilingi oleh lapisan air dan melepaskan diri dari kristal. 

 

Pemanasan air dapat mengurangi daya tarik-menarik antara molekul-molekul air dan memberikan cukup 

energi kepada molekul air untuk dapat mengatasi daya tarik-menarik antarmolekul gula. Karena itu, gula 

lebih mudah larut dalam air panas daripada dalam air dingin. 

 

Molekul atau ion di dalam larutan disebut bahan terlarut (solute) dan cairan di mana bahan tersebut 

disebut pelarut (solvent). 

 

Dispersi 

Beberapa bahan kimia dalam makanan terdispersi dalam air. Perbedaan larutan murni dan sistem 

dispersi terletak pada ukuran molekulnya. 
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Dalam bentuk dispersi koloid, partikel-partikel yang ada dalam air bentuknya tidak begitu besar sehingga 

tidak dapat mengendap, tetapi juga tidak cukup kecil untuk membentuk larutan. Protein biasanya adalah 

senyawa yang membentuk sistem dispersi koloid. 

 

C. AIR DALAM BAHAN MAKANAN 
Air yang terdapat dalam bahan makanan umumnya disebut “air terikat” (bound water). 

Menurut derajat keterikatan air, air terikat dibagi menjadi empat tipe. 

 

 
 

 

Tipe I 

Adalah molekul air yang terikat pada molekul-molekul lain melalui suatu ikatan hidrogen berenergi besar.  

Molekul air membentuk hidrat dengan molekul-molekul lain yang mengandung atom O dan N seperti 

karbohidrat, protein dan garam. 

Air tipe ini tidak dapat membeku pad aproses pembekuan, tetapi sebagian air ini bisa dihilangkan dengan 

pengeringan biasa. 

 

Tipe II 

Adalah molekul-molekul air yang membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air lain, terdapat dalam 

mikrokapiler. Air jenis ini lebih sukar dihilangkan dan penghilangan air tipe II akan mengakibatkan 

penurunan aw (water activity). 

Bila sebagian air tipe II dihilangkan, pertumbuhan mikroba dan reaksi-reaksi kimia yang bersifat merusak 

bahan makanan seperti reaksi browning, hidrolisis atau oksidasi lemak akan berkurang.  
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Jika air tipe II ini dihilangkan seluruhnya, kandungan air bahan akan berkisar 3 – 7%, dan kestabilan 

optimum bahan makanan akan tercapai. 

 

Tipe II 

Adalah air yang secara fisik terikat dalam jaringan matriks bahan seperti membran, kapiler, serat dan 

lain-lain. Air tipe III sering disebut sebagai air bebas. Air tipe ini mudah diuapkan dan dapat dimanfaatkan 

untuk pertumbuhan mikroba dan media bagi reaksi-reaksi kimia. 

Apabila air tipe III ini diuapkan seluruhnya, kandungan air bahan akan berkisar antara 12 – 25%. 

 

Tipe IV 

Adalah air yang tidak terikat dalam jaringan suatu bahan atau air murni, dengan sifat-sifat air biasa dan 

keaktifan penuh.  

Contohnya adalah air yang menempel pada bahan makanan setelah proses pencucian bahan. 

 

Air Imbibisi 

Adalah air yang masuk ke dalam bahan pangan dan akan menyebabkan pengembangan volume, tetapi 

air ini tidak merupakan komponen penyusun bahan tersebut. Misalnya, air dengan beras bila dipanaskan 

akan membentuk nasi.  

 

Air Kristal 

Adalah air yang terikat dalam bahan yang berbentuk kristal. Contoh gula, garam, CuSO4 dan lain-lain.  

 

Hubungan antara kadar air dengan aw 

Kandungan air dalam bahan mempengaruh daya tahan bahan makanan terhadap serang mikroba, yang 

dinyatakan dengan aw. 

aw adalah jumlah air bebas yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya. 

Beberapa nilai aw untuk mikroorganisme adalah sbb: 

   Bakteri, aw = 0,9 

   Khamir, aw = 0,8 – 0,9 

   Kapang, aw = 0,6 – 0,7 
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Untuk memperpanjang daya tahan suatu bahan, sebagian air dalam bahan harus dihilangkan dengan 

berbagai macam cara, tergantung pada dari jenis bahannya. Misalnya: 

   Pengeringan dengan penjemuran dan oven. Contoh: pengeringan ikan,  padi, dll 

   Evaporasi atau penguapan. Contoh: pembuatan susu bubuk 

 

Pada pengeringan bahan makanan, terdapat 2 tingkat kecepatan penghilangan air. 

   Periode kecepatan tetap: terjadi pada awal pengeringan 

   Periode kecepatan menurun 
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BAB III 
KARBOHIDRAT 

 
Karbohidrat merupakan sumber kalori yang utama. Walaupun jumlah kalori yang dapat dihasilkan 

oleh karbohidrat lebih kecil dari jumlah kalori yang dihasilkan oleh lemak dan protein, karbohidrat 

merupakan sumber kalori yang murah. Beberapa golongan karbohidrat juga menghasilkan serat (dietary 

fiber) yang berguna bagi pencernaan. 

Karbohidrat juga mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, 

misalnya rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. Sebagian besar karbohidrat dalam tubuh manusia diperoleh 

dari bahan makanan yang dimakan sehari-hari. 

Sumber karbohidrat yang utama berasal dari tumbuhan. Karbohidrat pada tumbuhan dihasilkan 

oleh reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis adalah sebagai berikut:        sinar matahari 

 CO2      +     H2O      ------------→     (C6H12O6)n  + O2   

 

Karbohidrat juga dapat disintesis secara kimia, misalnya pada pembuatan sirup formosa yang 

dibuat dengan menambahkan larutan alkali encer pada formaldehida. Sirup formosa mengandung lebih 

dari 13% heksosa dan campuran tersebut dapat diubah menjadi gula alam seperti D-glukosa, D-fruktosa 

dan D-mannosa. 

Selain itu karbohidrat juga dapat diperoleh dari ekstraksi bahan-bahan nabati sumber karbohidrat, 

misalnya serealia, umbi-umbian, batang tanaman dan biji-bijian. 

 

ENERGI KARBOHIDRAT 
 

Reaksi fotosintesis: 

CO2      +     H2O      ------------→     C6H12O6  + O2              -675 kkal 

 

Setiap molekul heksosa (C6H12O6) akan membebaskan energi 675 kkal. Pembakaran sempurna 1 mol 

heksosa menjadi CO2  dan H2O akan menghasilkan energi sebesar 675/180 = 3,75 kkal per gram (180 

adalah Mr heksosa). 

 

Pembakaran sukrosa menghasilkan 3,95 kkal per gram. Karena efisiensi pencernaan sukrosa dalam 

tubuh adalah 98%, maka energi yang dihasilkan oleh sukrosa adalah 98% x 3,95 = 3,87 kkal per gram.  
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Bila terjadi polimerisasi molekul heksosa menjadi pati (C6H12O6)n  akan dihasilkan 4,18 kkal per gram. 

Dengan efisiensi pati sebesar 98%, maka energi yang dihasilkan oleh karbohidrat (pati) adalah 98% x 

4,18 = 4 kkal per gram. 

 

ANALISIS KARBOHIDRAT 
 

Karbohidrat dianalisis dengan metode perhitungan kasar yang disebut Carbohydrate by 

Difference. Dengan metode ini, kandungan karbohidrat diperoleh bukan dengan melalui analisis, 

melainkan melalui perhitungan. 

 

 % karbohidrat = 100% - % (protein + lemak + abu + air) 

 

KARBOHIDRAT DALAM BAHAN MAKANAN 
 

Karbohidrat banyak terdapat pada tumbuhan, baik berupa gula sederhana (seperti heksosa dan 

pentosa) maupun berupa karbohidrat yang berat molekulnya tinggi (seperti pati, pektin, selulosa, lignin).  

 Monosakarida (seperti glukosa dan fruktosa) biasanya terdapat dalam buah-buahan. 

 Disakarida: Sukrosa terdapat pada batang tebu, laktosa terdapat pada susu. 

 Oligosakarida: Dekstrin terdapat pada sirup, roti dan bir. 

 Polisakarida: Pati terdapat pada serealia dan umbi-umbian, selulosa dan lignin berperan 

menyusun dinding sel tanaman. 

 

Kandungan karbohidrat dalam beras mencapai 78,3%, jagung 72,4%, singkong 34,6% dan talas 

40%. Pada daging, karbohidrat terdapat pada jaringan otot dan hati yang berupa glikogen. Setelah ternak 

dipotong, glikogen cepat berubah menjadi D-glukosa. 

Pada kedelai yang sudah tua, cadangan karbohidrat yang berupa pati cenderung menurun 

karena terbentuk sukrosa dan galaktosilsukrosa (rafinosa, stakiosa dan verbaskosa). 

 

JENIS KARBOHIDRAT 
Karbohidrat dikelompokkan menjadi: 

 Monosakarida: terdiri dari 5 atau 6 atom C 

 Oligosakarida:  polimer dari 2 – 10 monosakarida 

 Polisakarida:  polimer dengan lebih dari 10 monosakarida 
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Monosakarida 
Ada 2 jenis monosakarida: 

1. Aldosa : mengandung satu gugus aldehid 

2. Ketosa : mengandung satu gugus keton 

 

Berdasar jumlah atom C penyusunnya, monosakarida terbagi menjadi: 

1. Heksosa (6 atom C), contoh glukosa (gula anggur), fruktosa (gula buah), galaktosa 

2. Pentosa (5 atom C), contoh xilosa, arabinosa, ribosa 

 

Ada beberapa cara penulisan rumus bangun molekul gula. Cara penulisan yang paling sederhana 

dirumuskan oleh Fischer, sebagai berikut. 

 

Huruf D pada nama gula (misal D-glukosa) adalah singkatan dari kata dekstro, dan L dari kata levo. Huruf 

D dan L ditulis di depan nama gula sederhana. Bentuk L adalah bayangan cermin dari bentuk D. Bila 

gugus hidroksil pada karbon nomor 5 pada gula sederhana terletak di sebelah kanan, dinamakan D dan 

bila berada di sebelah kiri, dinamakan L. 

Meskipun ada bentuk D dan L, tetapi monosakarida yang terdapat di alam pada umumnya 

berbentuk D. Beberapa pentosa yang secara alam terdapat dalam bentuk L adalah L-arabinosa dan L-

xilosa. 

 
    

Pada heksosa (misal glukosa) terdapat empat atom karbon yang asimetrik (mengikat 4 gugus yang 

berlainan), yaitu pada posisi nomor 2, 3, 4 dan 5. Dengan demikian molekul heksosa mempunyai isomer 

sebanyak 2n = 24 = 16. 
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Pada kenyataannya, molekul heksosa tidak merupakan rantai lurus, karena antara atom C nomor 

1 dan nomor 5 terbentuk suatu jembatan oksigen sehingga membentuk cincin yang melibatkan hidroksil 

dari C nomor 5. Cincin segi 5 ini disebut cincin furanosa. 

 

 
Cara penulisan Haworth untuk beberapa monosakarida adalah sebagai berikut: 
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OLIGOSAKARIDA 

Oligosakarida adalah polimer yang mengandung 2 sampai 10 molekul monosakarida. Oligosakarida 

biasanya larut dalam air. Beberapa istilah dalam oligosakarida: 

 Disakarida: terdiri dari 2 monosakarida. Contoh 

o Sukrosa: terdiri dari glukosa dan fruktosa 

o Laktosa: terdiri dari glukosa dan galaktosa 

 Triosa: terdiri dari 3 monosakarida 

 

 
 

Ikatan antara 2 molekul monosakarida desebut ikatan glikosidik. Ikatan ini terbentuk antara 

gugus hidroksil C nomor 1 dengan gugus hidroksil dan atom C pada molekul gula lain. Ikatan glikosidik 

biasanya terjadi pada atom C nomor 1 dengan C nomor 4 dengan melepaskan 1 molekul air. Ikatan 

glikosidik biasanya terjadi antara C nomor 1 dengan C nomor genap (2, 4 atau 6) pada molekul lain. 

Ada tidaknya sifat pereduksi dari suatu molekul gula ditentukan oleh ada tidaknya gugus hidroksil 

bebas yang reaktif. Gugus hidroksil yang reaktif pada glukosa (aldosa) terletak pada C nomor 1, sedang 

pada fruktosa (ketosa) terletak pada C nomor 2.  

Sukrosa tidak mempunyai gugus OH bebas yang reaktif, sedangkan laktosa mempunyai gugus 

OH yang reaktif (yaitu terletak pada C nomor 1 gugus glukosa). Karena itu laktosa bersifat pereduksi 

sedangkan sukrosa bersifat nonpereduksi. 
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Sukrosa adalah oligosakarida yang 

terdapat pada tebu, bit, siwalan dan 

kelapa kopyor. Pada pembuatan sirup, 

gula pasir (sukrosa) dilarutkan dalam 

air dan dipanaskan, sebagian sukrosa 

akan terurai menjadi glukosa dan 

fruktosa, yang disebut gula invert. 

Inversi sukrosa terjadi pada suasana 

asam. Gula invert ini tidak berbentuk 

kristal karena kelarutan glukosa dan 

fruktosa sangat besar. Semakin tinggi 

suhu, semakin tinggi prosentasi gula 

invert yang dapat dibentuk. 

 

 

Derajat kemanisan dari berbagai macam sakarida juga menunjukkan perbedaan. Fruktosa lebih manis 

daripada sukrosa. 
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Oligosakarida dapat diperoleh dari hidrolisis polisakarida dengan bantuan: 

1. Penambahan air 

2. Penambahan enzim amilase atau transglukosidase 

3. Penambahan asam 

4. Pemanasan 

5. Gabungan keempatnya 

 

POLISAKARIDA 
 

Polisakarida merupakan polimer molekul-molekul monosakarida yang dapat dihidrolisis (dipecah) 

oleh enzim-enzim yang spesifik kerjanya. 

Polisakarida dalam bahan makanan berfungsi sebagai penguat tekstur (selulosa, hemiselulosa, 

pektin, lignin) dan sebagai sumber energi (pati, dekstrin, glikogen, fruktan). Polisakarida penguat tekstur 

tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia, tetapi merupakan serat (dietary fiber) yang dapat menstimulasi 

enzim-enzim pencernaan. 

 

Berdasar jenis monosakaridanya, polisakarida terbagi menjadi: 

 Pentosan: unit monomer berupa pentosa 

 Heksosan:  unit monomer berupa heksosa 

 

Pati 
 

Pati merupakan polimer glukosa dengan ikatan α–(1,4)-glikosidik. Berbagai macam senyawa dalam pati 

tidak sama sifatnya, tergantung dari panjang rantai C-nya, serta apakah lurus atau bercabang. Pati terdiri 

dari dua fraksi yang bisa dipisahkan dalam air panas. 

 Fraksi terlarut  : Amilosa, mempunyai struktur rantai lurus 

 Fraksi tidak larut         : Amilopektin, mempunyai struktur rantai bercabang  

 

Peranan perbandingan amilosa dan amilopektin terlihat pada serealia seperti beras. Semakin kecil 

kandungan amilosa (atau semakin tinggi kandungan amilopektin), maka semakin lekat nasi yang 

dihasilkan. Contoh: 

 Beras ketan : kandungan amilosa 1-2% 

 Beras biasa : kandungan amilosa lebih dari 2% 
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Secara umum, penduduk negara Asean menyenangi nasi dari beras dengan kandungan amilosa sedang 

(20-25%), sedangkan penduduk Asia Timur (Jepang, Korea) menyenangi beras dengan kadar amilosa 

rendah (13-20%). 

 

 

 

 

 
Gelatinasi 

 

Pati dalam jaringan tanaman mempunyai bentuk granula (butir) yang berbeda-beda. Bila pati dimasukkan 

ke dalam air dingin, granula patinya akan menyerap air dan membengkak. Air yang terserap tersebut 

hanya mencapai kadar 30%. Peningkatan volume granula pati yang terjadi di dalam  air  pada suhu 

antara 55 sampai 65 oC merupakan pembengkakan yang sesungguhnya, dan setelah pembengkakan ini 

granula pati dapat kembali pada kondisi semula. Granula pati dapat dibuat membengkak luar biasa, 

tetapi bersifat tidak dapat kembali lagi pada kondisi semula. Perubahan tersebut disebut gelatinasi. Suhu 

pada saat granula pati pecah disebut suhu gelatinasi yang dapat dilakukan dengan penambahan air 

panas. 

 

Bila suspensi pati dalam air dipanaskan, beberapa perubahan selama terjadinya gelatinasi dapat diamati. 

Mula-mula suspensi pati yang keruh seperti susu tiba-tiba mulai jernih pada suhu tertentu, tergantung 

jenis pati yang digunakan. Terjadinya translusi larutan pati tersebut biasanya diikuti pembengkakan 
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granula. Bila energi kinetik molekul-molekul air menjadi lebih kuat daripada daya tarik-menarik antar 

molekul pati di dalam granula, air dapat masuk ke dalam butir-butir pati. Hal ini menyebabkan 

membengkaknya granula pati. 

 

Karena jumlah gugus hidroksil pada molekul pati sangat besar, maka kemampuan menyerap air sangat 

besar. Setelah terjadi penyerapan air, larutan pati akan meningkat viskositasnya. Hal ini disebabkan 

karena air yang semula ada di luar granula dan bebas bergerak sebelum suspensi dipanaskan, kini 

sudah ada di dalam butir-butir pati dan tidak dapat bergerak dengan bebas lagi. 

 

Pati yang telah mengalami gelatinasi dapat dikeringkan, tetapi molekul-molekul tersebut tidak dapat 

kembali lagi ke sifat-sifatnya sebelum gelatinasi. Bahan yang telah kering tersebut masih mampu 

menyerap air kembali dalam jumlah yang besar. Sifat inilah yang digunakan agar nasi instant dan 

pudding instant dapat menyerap air kembali dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pati yang telah 

mengalami gelatinasi. 

 

Suhu gelatinasi tergantung pada konsentrasi pati. Makin kental larutan, suhu tersebut makin lambat 

tercapai, sampai suhu tertentu kekentalan tidak bertambah, bahkan kadang-kadang turun. Konsentrasi 

terbaik untuk membentuk gel adalah 20%. 

 

 
Suhu gelatinasi bisa diketahui dengan mengukur viskositas cairan menggunakan viskosimeter. Suhu 

gelatinasi pati jagung adalah 62-70 oC, beras 68-78 oC, gandum 54,5-64 oC, kentang 58-66 oC dan 

tapioka 52-64 oC. 
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Selain konsentrasi, pembentukan gel juga dipengaruhi oleh pH larutan. Pembentukan gel optimum pada 

pH 4 - 7. 

 

 
 

Penambahan gula juga akan berpengaruh pada kekentalan gel yang terbentuk. Gula akan menurunkan 

kekentalan, hal ini disebabkan gula akan mengikat air, sehingga pembengkakan granula pati terjadi lebih 

lambat. Akibatnya suhu gelatinasi lebih tinggi. Adanya gula akan menyebabkan daya tahan terhadap 

kerusakan mekanik.  

 

Kosentrasi dan jenis gula juga mempengaruhi gelatinasi. Pada penambahan sukrosa, waktu yang 

dibutuhkan untuk terjadi pembengkakan pada granula pati lebih lama daripada glukosa. Sedangkan pada 

penambahan glukosa, waktu yang diperlukan menjadi lebih lama daripada saat penambahan fruktosa. 

 

Retrogradasi dan Sineresis 

 

Beberapa molekul pati (khususnya amilosa) akan meningkatkan granula pati yang membengkak dan 

masuk ke dalam cairan yang ada disekitarnya. Karena itu, pasta pati yang telah mengalami gelatinasi 

terdiri dari granula yang membengkan tersuspensi dalam air panas dan molekul amilosa yang terdispersi 

dalam air. Molekul amilosa tersebut akan terus terdispersi selama pati dalam keadaan panas. Karena itu, 

dalam kondisi panas, pasti masih memiliki kemampuan untuk mengalir yang fleksibel. 
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Bila pasta tersebut menjadi dingin, molekul amilosa akan berikatan dengan molekul amilopektin yang 

berada pada pinggir luar granula. Amilosa akan menggabungkan butir-butir pati yang membengkak, 

akhirnya terbentuklah mikrokristal dan mengendap. Proses kristalisasi kembali pati yang telah mengalami 

gelatinasi tersebut disebut retrogradasi. 
 

Pada pati yang dipanaskan dan telah dingin kembali ini, sebagian air masih berada di bagian luar granula 

yang membengkak. Air ini terdapat pada permukaan pati, juga pada rongga-rongga jaringan. Bila gel 

dipotong dengan pisau atau disimpan untuk beberapa hari, air tersebut dapat keluar dari bahan. 

Keluarganya cairan dari suatu gel dari pati disebut sineresis.  

 

Hidrolisis (Pemecahan) Pati oleh Enzim 

 

Enzim pada tanaman yang dapat menghidrolisis pati adalah α–amilase, β-amilase dan fosforilase. 

Amilase dapat menghidrolisis ikatan (1,4), tetapi tidak dapat menghidrolisis ikatan (1,6). Enzim amilase 

dapat menghidrolisis ikatan (1,4) dengan bantuan molekul air, sedangkan enzim fosforilase memerlukan 

bantuan asam. 

 

Berdasar cara kerjanya, amilase dibagi menjadi: 

1. Endoamilase : Menghidrolisis pati mulai dari dalam sehingga menghasilkan fraksi molekul yang 

terdiri dari 6-7 unit glukosa. 

Contoh: α–amilase 

2. Eksoamilase : Menghidrolisis pati mulai dari luar, memotong satu persatu dari ujung molekul, 

menghasilkan glukosa. 

Contoh: glukoamilase 

3. Eksoamilase : Menghidrolisis pati mulai dari luar, memotong dua molekul dari ujung, 

menghasilkan maltosa. Maltosa adalah disakarida dari glukosa. 

Contoh: β-amilase 

 

Selulosa 
 

Selulosa merupakan serat-serat panjang yang bersama hemiselulosa, pektin dan protein membentuk 

struktur jaringan yang memperkuat dinding sel tanaman. Pada proses pematangan, penyimpanan atau 

pengolahan, komponen selulosa dan hemiselulosa mengalami perubahan sehingga terjadi perubahan 

tekstur. 
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Selulosa adalah polimer berantai lurus β-(1,4)-glukosa. Selulosa bisa dihidrolisis dengan enzim selobiase 

(yang cara kerjanya serupa dengan β–amilase), akan terhidrolisis dan menghasilkan 2 molekul glukosa 

dari ujung rantai, yaitu selobiosa (β-(1,4)-G-G). 

 

Turunan selulosa yang dikenal sebagai carboximethyl cellulose (CMC) sering dipakai dalam industri 

makanan untuk mendapatkan tekstur yang baik. Pada pembuatan es krim, pemakaian CMC akan 

memperbaiki tekstur dan kristal laktosa yang terbentuk akan lebih halus. CMC juga sering dipakai dalam 

bahan makanan untuk mencegah terjadinya retrogradasi. CMC yang sering dipakai pada industri 

makanan adalah garam Na carboximethyl cellulose. 

 

Hemiselulosa 
Bila komponen pembentuk jaringan tanaman dipisahkan, mula-mula lignin akan terpisah dan 

senyawa yang tersisa adalah holoselulosa. Ternyata holoselulosa terdiri dari selulosa dan senyawa lain 

yang larut dalam alkali, yaitu hemiselulosa. 

Unit polimer penyusun hemiselulosa tidak sejenis. Unit pembentuk hemiselulosa adalah D-xilosa, 

pentosa dan heksosa lain.  

Hemiselulosa mempunyai derajat polimerisasi rendah dan mudah larut dalam alkali (basa) tetapi 

susah larut dalam asam. Sedangkan selulosa sebaliknya. 

 

Pektin 
Pektin terdapat di dalam dinding sel primer tanaman, khususnya di sela-sela antara selulosa dan 

hemiselulosa. Pektin juga berfungsi sebagai bahan perekat antar dinding sel. Senyawa pektin merupakan 

polimer dari asam D-galakturonat yang dihubungkan dengan ikatan α-(1,4)-glukosida. Asam galakturonat 

merupakan turunan dari galaktosa.  
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Pada umumnya, senyawa pektin dapat diklasifikasi menjadi tiga kelompok senyawa: 

1. Asam pektat.  

Gugus karboksil asam galakturonat dalam ikatan polimernya tidak terester. Asam pektat terdapat 

dalam jaringan tanaman sebagai garam, seperti kalsium pektat atau magnesium pektat. 

Senyawa ini terdapat pada buah yang terlalu matang. Asam pektat tidak mudah untuk membuat 

gel. 

2. Asam pektinat (pektin). 

Terdapat beberapa ester metil pada beberapa gugusan karboksil sepanjang rantai polimer dari 

galakturonat. Pektin adalah asam pektinat yang mengandung metil ester lebih dari 50% dari 

seluruh karboksil. Pektin terdispersi dalam air. Pektin juga dapat  membentuk garam. Garam 

pektinat berfungsi dalam pembuatan jeli dengan gula dan asam. 

Pektin dengan kandungan metoksil rendah adalah asam pektinat yang sebagian besar gugusan 

karboksilnya bebas tidak teresterkan. Pektin dengan metoksil rendah ini dapat membentuk gel 

dengan ion-ion bervalensi dua. 

3. Protopektin. 

Adalah senyawa pektin yang tidak larut, yang banyak terdapat pada jaringan tanaman yang 

muda, misal pada buah-buahan yang belum matang. Bila jaringan tanaman muda ini dipanaskan 

di dalam air yang mengandung asam, protopektin dapat diubah menjadi pektin yang dapat 

terdispersi dalam air. Karena alasan tersebut, maka jaringan dalam sayuran dan buah menjadi 

lunak dan empuk bila dimasak dalam air panas. 
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Komposisi dan kandungan asam pektat, pektin dan protopektin di dalam buah sangat bervariasi 

tergantung dari tingkat kematangan buah.  

 

Gel Pektin 

Pektin dapat membentuk gel dengan gula bila lebih dari 50% gugus karboksil telah termetilasi 

(derajat metilasi = 50), sedangkan untuk pembentukan gel yang baik, ester metil harus sebesar 8% dari 

berat pektin. Makin banyak metil ester, makin tinggi suhu pembentukan gel. Contoh: 

- Pektin dengan derajat metilasi 74 dapat membentuk gel pada 88 oC 

- Pektin dengan derajat metilasi 60 dapat membentuk gel pada 54 oC 

Pembentukan gel dari pektin dipengaruhi juga oleh konsentrasi pektin, prosentase gula dan pH.  

- Makin besar konsentrasi pektin, makin keras gel yang terbentuk. Konsentrasi  1% telah 

menghasilkan kekerasan yang baik. 

- Konsentrasi gula tidak boleh lebih dari 65%, agar terbentuknya kristal-kristal di permukaan gel 

dapat dicegah. 

- Makin rendah pH, makin keras gel yang terbentuk, tetapi pektin yang diperlukan semakin 

sedikit. Tetapi pH yang terlalu rendah akan menyebabkan sineresis. pH yang optimum untuk 

pembentukan gel adalah 3,1 – 3,2. 

 

Istilah jelly grade digunakan untuk mengetahui jumlah gula yang diperlukan oleh 1 lb pektin untuk 

membentuk gel. Grade pektin 100 artinya untuk membentuk gel, diperlukan 100 lb gula untuk setiap 1 lb 

pektin. 

 

Setting time adalah waktu yang diperlukan untuk terbentuknya gel sejak ditambahkan bahan-bahan 

pembentuk gel. Kecepatan pembentukan gel dipengaruhi oleh mutu gel. Bila gel terbentuk sebelum 

penambahan komponen selesai, maka akan terbentuk gel yang tidak rata (curdle). Rapid set adalah 

pektin yang cepat membentuk gel, sedangkan slow set adalah pektin yang lambat membentuk gel. Untuk 

memperlambat terbentuknya gel, dapat ditambahkan garam atau hidrolisis sebagian pektin dengan enzim. 

 

Glikogen 
Glikogen adalah pati hewani, yang banyak terdapat pada hati dan otot, bersifat larut dalam air 

(pati nabati tidak larut dalam air), serta bila bereaksi dengan iodin akan menghasilkan warna merah. 

Pada saat hewan disembelih, terjadi kekejangan sehingga glikogen diubah menjadi asam laktat. Glikogen 

disimpan di dalam hati sebagai cadangan energi yang sewaktu-waktu dapat diubah menjadi glukosa.  
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Struktur molekul glikogen hampir sama dengan amilopektin. Glikogen mempunyai 20-30 cabang yang 

pendek dan rapat, sedangkan amilopektin mempunyai kurang lebih 6 cabang.  

 

Glikogen dapat dihidrolisi menjadi glukosa dengan menggunakan asam dan enzim fosforilase. Enzim 

fosforilase akan menghidrolisis ikatan (1,4). Untuk menghidrolisis glikogen secara total, diperlukan enzim 

lain yaitu amilo-1,6-glukosidase yang mampu menghidrolisis ikatan (1,6). 

 

Polisakarida Lain 
Polisakarida lain yang  terdapat di alam misalnya gumi, agar, asam alginat, karagenan dan 

dekstran. 

Nama dagang gumi adalah gum arabik, yang dihasilkan dari batang pohon akasia. Agar didapat dari 

ganggang laut. Asam alginat atau Na-alginat diperoleh dari ekstraksi suatu ganggang laut yang tumbuh di 

California dengan menggunakan Na2CO3. Karagenan didapat dari ekstraksi lumut Irlandia dengan air 

panas.  

 

Dekstran adalah polisakarida yang menyerupai glikogen. Berat molekul dekstran sekitar 50.000 sedang 

glikogen dapat mencapai 5 juta. Dekstran dapat diperoleh melalui sintesis dari sukrosa oleh suatu bakteri 

tertentu. 

 

KEMANISAN 
Beberapa monosakarida dan disakarida mempunyai rasa manis sehingga sering digunakan 

sebagai pemanis, yaitu sukrosa (berbentuk kristal), glukosa (dalam sirup jagung) dan dekstrosa (berupa 

kristal D-glukosa). D-fruktosa dan maltosa jarang dijual dalam bentuk kristal. D-fruktosa terdapat dalam 

gula invert. Sirup jagung juga mengandung 45% D-fruktosa dan maltosa.  

 Sebagai standar kemanisan, digunakan rasa manis sukrosa. Apabila kemanisan sukrosa = 1,00 , 

maka kemanisan: 

- D-galaktosa = 0,4 – 0,6    -    Maltosa = 0,3 – 0,5 

- Laktosa = 0,2 – 0,3     -    Rafinosa = 0,15 

- D-fruktosa = 1,32     -    Xilitol = 0,96 – 1,18 

Kemanisan D-fruktosa, D-galaktosa, D-glukosa, dan L-sorbosa dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi 

suhu, tingkat kemanisan semakin berkurang. Namun kemanisan maltosa tidak dipengaruhi oleh suhu. 
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PENCOKLATAN (BROWNING) 
 

Proses pencoklatan (browning) sering tejadi pada buah-buahan seperti pisang, peach, pear, salak, dan 

apel. Buah yang memar juga mengalami proses pencoklatan. Proses pencoklatan terdiri dari pencoklatan 

enzimatik dan pencoklatan nonenzimatik. 

 

Pencoklatan enzimatik terjadi pada buah-buahan yang mengandung senyawa fenolik. Senyawa fenolik 

dengan jenis ortohidroksi atau trihidroksi yang saling berdekatan merupakan substrat yang baik untuk 

proses pencoklatan. Beberapa senyawa fenolik yang bertindak sebagai substrat dalam proses enzimatik 

buah dan sayuran adalah: 

- Katekin dan turunannya (tirosin) 

- Asam kafeat 

- Asam klorogenat 

- Leukoantosianin  

 

Proses pencoklatan enzimatik memerlukan enzim fenol oksidase dan oksigen yang berhubungan dengan 

substrat. Enzim yang dapat mengkatalisasis oksidasi dalam proses pencoklatan adalah fenol oksidase, 

polifenol oksidase, fenolase atau polifenolase. Masing-masing enzim ini bekerja spesifik pada substrat 

tertentu. 

 

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah proses pencoklatan adalah: 

- Membatasi aktivitas enzim dengan pemanasan 

- Menambah ion sulfit 

- Menambah asam cuka 

- Menghambat kontak dengan oksigen dengan cara memasukkan bahan ke dalam larutan 

atau air 

 

Selain pencoklatan enzimatik, ada juga pencoklatan non enzimatik seperti karamelisasi, reaksi Maillard 

dan pencoklatan akibat vitamin C. 

 

1. Karamelisasi 

Bila larutan sukrosa (gula) diuapkan kandungan airnya, maka konsetrasi dan titik didihnya akan 

meningkat. Apabila kandungan air telah teruapkan semua, maka yang tersisa adalah cairan 

sukrosa yang telah lebur. Titik lebur sukrosa adalah 160 oC. Apabila pemanasan diteruskan 

sampai melampaui titik leburnya, maka akan terjadi karamelisasi sukrosa. 
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Gula karamel sering digunakan sebagai bahan pemberi cita rasa makanan. Bila soda 

ditambahkan ke dalam gula yang telah terkaramelisasi, maka adanya panas dan asam akan 

mengeluarkan gelembung-gelembung CO2 yang mengembangkan cairan karamel. Bila 

didinginkan akan membentuk benda yang keropos dan rapuh. 

 

2.  Reaksi Maillard 

Reaksi Maillard adalah reaksi antara karbohidrat, khususnya gula pereduksi dengan gugus 

amina primer. Gugus amina primer biasanya terdapat pada bahan awal, yaitu sebagai asam 

amino. Reaksi tersebut menghasilkan warna coklat, yang sering dikehendaki atau kadang malah 

menjadi pertanda penurunan mutu. Warna coklat pada pemanggangan daging, sate dan roti 

adalah warna yang dikehendaki. Sedangkan reaksi Maillard yang tidak dikehendaki misalnya 

pada penyimpanan susu evaporasi. Semakin tinggi pH dan suhu, maka warna coklat akan 

semakin terbentuk. 

 

3.  Pencoklatan Akibat Vitamin C 

Vitamin C (asam askorbat) merupakan suatu senyawa reduktor dan juga dapat bertindak sebagai 

precursor untuk pembentukan warna coklat nonenzimatik.  

 

 
SERAT BAHAN PANGAN 
 

Serat (dietary fiber) dalam bahan pangan tidak mampu dicerna oleh tubuh manusia. Namun serat itu 

mempunyai manfaat positif bagi gizi dan metabolisme.  

 

Dietary fiber adalah komponen bahan pangan yang tahan terhadap proses hidrolisis dalam lambung dan 

usus. Serat tersebut berasal dari dinding sel berbagai sayuran dan karbohidrat seperti selulosa, 

hemiselulosa, pektin dan non-karbohidrat seperti lignin dan gumi. Oleh karena itu dietary fiber umumnya 

adalah polisakarida.  

 

Meskipun demikian, serat kasar tidak identik dengan dietary fiber. Hanya sekitar 20-50% dari serat kasar 

yang benar-benar berfungsi sebagai dietary fiber. 

 

Konsumsi dietary fiber oleh pasien dengan kadar kolesterol tinggi akan menurunkan kandungan 

kolesterol dalam darahnya. 
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Konsumsi dietary fiber pada umumnya akan menyebabkan feses menjadi lebih mudah menyerap air, 

menjadi lebih empuk dan halus, dan mudah didorong keluar, sehingga mengurangi kesakitan pada saat 

sekresi feses. 
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BAB IV 
PROTEIN 

 
Pada sebagian besar jaringan tubuh, protein merupakan komponen kedua terbesar setelah air. Fungsi 

protein di dalam tubuh: 

1. Zat pembangun (membentuk jaringan baru, mengganti jaringan yang rusak, dan 

mempertahankan jaringan yang telah ada). 

2. Zat pengatur (mengatur keseimbangan cairan dalam jaringan dan pembuluh darah) 

3. Sumber bahan bakar, apabila karbohidrat dan lemak tidak dapat memenuhi sumber bahan bakar 

bagi tubuh. 

 

Protein merupakan sumber asam amino yang mengandung unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh 

lemak atau karbohidrat. Selain itu, molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, besi atau tembaga. 

 

Protein adalah bahan pembentuk jaringan di dalam tubuh. Proses pembentukan jaringan secara besar-

besaran terjadi pada masa kehamilan dan masa pertumbuhan. 

 

Protein berasal dari: 

- tanaman : biji-bijian (terutama legum dan serealia) 

- hewan :  susu, keju, telur, daging, unggas, ikan. 

 

SIKLUS PROTEIN 
 

Protein dalam bahan makanan yang dikonsumsi manusia akan mengalami siklus pemecahan. Protein 

dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, yaitu asam amino dan atau peptida. Selain itu, di 

dalam tubuh terjadi proses sintesis protein baru untuk mengganti protein yang lama, sehingga tidak ada 

sebuah molekulpun yang disintesis untuk dipakai seumur hidup. 

 
ASAM AMINO 
 

Bila protein dihidrolisis dengan asam, alkali, atau enzim, akan dihasilkan campuran asam-asam amino. 

Sebuah molekul asam amino terdiri dari sebuah atom C yang mengikat :  

- gugus amino 

- gugus karboksil 

- atom hidrogen (H) 
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- gugus R (rantai cabang). 

 
 

Asam amino dalam kondisi netral (pH isoelektrik, pI, yaitu antara 4,8 – 6,3) berada dalam bentuk ion 

dipolar (ion zwitter).  Apabila asam amino berada pada kondisi pH lebih kecil dari pI, maka asam amino 

menjadi bermuatan positif. Apabila pH lebih besar dari pI, maka asam amino menjadi bermuatan negatif. 

 
Molekul protein tersusun dari sejumlah asam amino sebagai bahan dasar yang saling berkaitan satu 

sama lain. Ada 20 jenis rantai cabang (R) yang berbeda bentuk, ukuran, muatan dan reaktivitasnya.  

 

Beberapa macam asam amino yang mempunyai rantai cabang alifatik: 
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Beberapa macam asam amino yang mempunyai rantai cabang siklik dan aromatik: 

 
 

Beberapa macam asam amino yang mempunyai rantai cabang berupa gugus basa: 
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Beberapa macam asam amino yang mempunyai rantai cabang berupa gugus asam: 

 
Beberapa macam asam amino yang rantai cabangnya mempunyai gugus belerang: 

 
Asam amino ditulis dalam singkatan tiga huruf atau satu huruf seperti yang terlihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Singkatan-singkatan untuk Asam Amino 

Asam Amino Singkatan 
tiga huruf 

Singkatan 
satu huruf 

Alanin (Alanine) Ala A 

Arginin (Arginine) Arg R 

Asparagin (Asparagine) Asn N 

Asam aspartat (Aspartic acid) Asp D 

Sistein (Cystein) Cys C 

Glutamin (Glutamine) Gln Q 

Asam glutamat (Glutamic acid) Glu E 

Glisin (Glycine) Gly G 

Histidin (Histidine) His H 

Isoleusin (Isoleucine) Ile I 
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Asam Amino Singkatan 
tiga huruf 

Singkatan 
satu huruf 

Leusin (Leucine) Leu L 

Lisin (Lysine) Lys K 

Metionin (Methionine) Met M 

Fenilalanin (Phenilalanine) Phe F 

Prolin (Proline) Pro P 

Serin (Serine) Ser S 

Treonin (Threonine) Thr T 

Triptofan (Tryptophane) Trp W 

Tirosin (Tyrosine) Tyr Y 

Valin (Valine) Val V 

 

IKATAN PEPTIDA 
 

      Dua molekul asam amino 

berikatan melalui suatu ikatan peptida 

(-CONH-) dengan melepas sebuah 

molekul air. Gugus karboksil suatu 

asam amino berikatan dengan gugus 

amino dari molekul asam amino lain 

menghasilkan suatu dipeptida dengan 

melepaskan molekul air. Reaksi 

kesetimbangan ini lebih cenderung 

untuk berjalan ke arah hidrolisis 

daripada sintesis.  

 
Dua buah asam amino mengadakan ikatan peptida untuk membentuk senyawa dipeptida. Tiga buah 

asam amino dapat membentuk senyawa tripeptida. Lebih dari 100 buah asam amino dapat mengadakan 

ikatan peptida dan membentuk rantai polipeptida yang tidak bercabang. Rantai polipeptida mempunyai 

arah. Ujung amino diambil sebagai ujung awal rantai polipeptida.  
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Pada beberapa protein terdapat rantai cabang yang mengadakan ikatan silang yang disebut ikatan 

disulfida. Adanya ikatan disulfida diakibatkan oleh terjadinya oksidasi dari dua residu sistein 

menghasilkan suatu senyawa sistin (cystine). 

 

Pada polipeptida, rantai utama yang menghubungkan atom C-C-C disebut rantai kerangka molekul 

protein, sedangkan atom di sebelah kanan dan kiri rantai kerangka disebut gugus R atau rantai samping. 

 
 

Protein dapat terdiri dari satu atau lebih polipeptida. Misal: 

1. Mioglobin: terdiri dari dua rantai polipeptida 

2. Insulin: terdiri dari dua rantai polipeptida 

3. Hemoglobin: terdiri dari empat rantai polipeptida 

 

Beberapa rantai polipeptida tersebut diikat bersama oleh ikatan nonkovalen. Rantai polipeptida protein 

biasanya diikat oleh ikatan sulfida. Beberapa ikatan yang mungkin terjadi dalam polipeptida atau protein 

dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Sampai sekarang, baru dikenal 20 jenis asam amino yang terbagi menjadi: 

1. Asam amino non-esensial: asam amino yang dapat dibentuk dalam tubuh manusia. 

2. Asam amino esensial: asam amino yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh manusia, sehingga 

harus didapatkan dari makanan sehari-hari. Contoh asam amino esensial adalah lisin, leusin, 

isoleusin, treonin, metionin, valin, fenilalanin, histidin, arginin dan triptofan. 

 
STRUKTUR PROTEIN 
 
Struktur protein dapat dibagi menjadi struktur primer, sekunder, tersier dan kuartener. 

1. Struktur Primer 

Struktur primer adalah susunan linear asam amino dalam protein yang berikatan kovalen (ikatan 

peptida). 

  
 

2. Struktur Sekunder 

Jika struktur primer berbentuk linear, maka struktur sekunder merupakan bentuk 3 dimensi 

karena rantai polipeptida yang terlipat-lipat. Contoh: 

a. α-Heliks 

Merupakan strukur 

sekunder terbanyak dalam 

protein.  

Struktur ini dihubungkan 

oleh ikatan hidrogen.  

Terdapat pada: 

- tropomiosin (protein 

otot) 

- kolagen (protein pada 

hewan) 

- wol 

- albumin serum sapi 

- deoksihemoglobin 
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- insulin. 

 

b. Lembaran lipatan β (β-sheet) 

 

Bentuk ini terjadi apabila 

terdapat banyak molekul 

hidrofobik. Struktur ini juga 

dihubungkan oleh ikatan 

hidrogen dan lebih stabil 

daripada bentuk α-heliks, 

sehingga suhu denaturasinya 

tinggi.  

Terdapat pada: 

- β-laktoglobulin 

- globulin kedelai 

- immunoglobulin  

- kimotripsinogen 

 

c. Kumparan acak (random coil) 

Molekul yang mengalami fluktuasi cepat pada sudut ikatannya. 

d. Helix poli-L-protein  

Molekul yang mengandung prolin dan hidroksiprolin yang tinggi. Contoh pada gelatin. 

e. β-spiral 

Contoh pada gluten. 

3. Struktur Tersier 

Struktur tersier merupakan struktur 3 dimensi yang berasal dari gabungan beberapa stuktur 

sekunder yang membentuk satu rantai polipeptida. Struktur sekunder ini biasanya dihubungkan 

oleh ikatan hidrogen, ikatan garam, interaksi hidrofobik dan ikatan disulfida. Struktur tersier 

beberapa protein polipeptida tunggal terdiri dari domain-domain. Domain adalah susunan 

polipeptida yang terlipat menjadi bentuk tersier secara bebas.  
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Contoh: 

- lisozyme, β-laktoglobulin, dan  

α-laktalbumin mengandung 100-

150 residu asam amino dalam 1 

domain 

- immunoglobulin terdiri dari 2 

domain rantai pendek dan 2 

domain rantai panjang 

- albumin serum manusia terdiri 

dari 585 asam amino dalam 3 

domain 

- ovalbumin pada putih telur 

 

  

4. Struktur Kuartener 

Struktur primer, sekunder dan tersier umumnya hanya melibatkan satu rantai polipeptida. 

Sedangkan struktur kuartener melibatkan beberapa rantai polipeptida. Contoh: 

- kolagen (jaringan pengikat pada daging) terdiri dari 3 helai gelatin 

- miosin (serat otot daging) 

- misel kasein (susu) 

 
PROTEIN KONJUGASI 
 
Protein konjugasi adalah protein yang mengandung senyawa lain nonprotein. Sedangkan protein yang 

tidak mengandung senyawa lain nonprotein disebut protein sederhana.  
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Tabel 2.  Beberapa Jenis Protein Konjugasi 

Nama Tersusun oleh Terdapat pada 

Nukleoprotein Protein + asam nukleat Inti sel, kecambah, biji-bijian 

Glikoprotein Protein + karbohidrat Pada putih telur, musin (kelenjar ludah), 

tendomusin (tendon), hati 

Lipoprotein Protein + lemak Serum darah, kuning telur, susu, darah 

Fosfoprotein Protein + fosfat  Kasein susu, fosvitin (kuning telur) 

Kromoprotein Protein + pigmen Hemoglobin 

 

DENATURASI PROTEIN 
 

Denaturasi protein adalah  perubahan struktur sekunder, tersier dan kuartener tanpa mengubah struktur 

primernya (tanpa memotong ikatan peptida).  

 
 

Denaturasi mempunyai sisi negatif dan positif. Sisi negatif denaturasi: 

- Protein kehilangan aktivitas biologi 

- Pengendapan protein 

- Protein kehilangan beberapa sifat fungsional 

Sisi positif denaturasi: 

- Denaturasi panas pada inhibitor tripsin dalam legum dapat meningkatkan tingkat ketercernaan 

dan ketersediaan biologis protein legum. 

- Protein yang terdenaturasi sebagian lebih mudah dicerna, sifat pembentuk buih dan emulsi lebih 

baik daripada protein asli. 

- Denaturasi oleh panas merupakan prasyarat pembuatan gel protein yang dipicu panas. 
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Denaturasi protein dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu oleh panas, tekanan, gaya mekanik, pH, 

bahan kimia, dan lain-lain.  

 

A. CARA FISIK 

1. Suhu 

Denaturasi karena panas biasanya terjadi pada suhu 40 – 80 oC. Stabilitas protein terhadap 

panas tergantung dari: 

- Komposisi asam amino 

 Protein dengan residu asam amino hidrofobik lebih stabil daripada protein hidrofilik. 

- Ikatan disulfida 

Adanya ikatan disulfida menyebabkan protein tahan terhadap denaturasi pada suhu tinggi. 

- Jembatan garam 

Adanya jembatan garam menyebabkan protein tahan terhadap denaturasi pada suhu tinggi. 

- Waktu pemanasan 

 Waktu pemanasan pendek mengakibatkan denaturasi reversibel, sedang waktu pemanasan 

panjang mengakibatkan denaturasi irreversibel. 

- Kadar air 

 Semakin tinggi kadar air maka protein menjadi semakin tidak stabil. 

- Bahan tambahan 

 Penambahan gula dan garam akan menstabilkan protein 

 

Contoh lain: 

- Glisinin (protein cadangan pada kedelai) 

 Pada suhu 2 oC menggumpal dan mengendap, pada suhu kamar dapat larut kembali. 

- β-kasein (bagian dari misel kasein pada susu) 

 Pada 4 oC terpisah dari misel kasein. 

- Laktat dehidrogenase dan gliseraldehid fosfat dehidrogenase 

 Pada 4 oC aktivitas enzim hilang dan sub unitnya terpisah. Pada suhu kamar, enzim dapat 

kembali aktif dan sub unitnya bergabung kembali. 

 

2. Tekanan hidrostatis 

Denaturasi karena protein dapat terjadi pada suhu 25 oC apabila tekanan cukup besar. Protein 

yang terdenaturasi karena tekanan (< 2 kbar) umumnya bersifat reversibel setelah beberapa jam. 

Tekanan hidrostatis yang tinggi digunakan untuk: 

- Inaktivasi mikrobia 
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Tekanan 2 – 10 kbar menyebabkan: 

 Membran sel rusak irreversibel 

 Organel lepas dari mikroorganisme 

 Mikroorganisme vegetatif tidak aktif 

- Pembentukan gel. 

Pembentukan gel pada putih telur, larutan kedelai 16% dan larutan aktomiosin 3% dilakukan 

pada tekanan 1 – 7 kbar, suhu 25 oC selama 30 menit. Gel yang terjadi karena tekanan 

umumnya lebih lunak daripada gel yang terjadi karena panas. 

- Pelunak daging 

Apabila daging sapi diberi tekanan 1 – 3 kbar maka miofibril sebagian akan lepas sehingga 

daging menjadi lunak. 

  

Kelebihan proses dengan tekanan dibanding dengan panas: 

- tidak merusak asam amino esensial 

- tidak merusak warna dan flavor alami 

- tidak menimbulkan komponen beracun 

Kekurangan proses dengan tekanan adalah harganya mahal.  

 

3. Gaya mekanik 

Gaya mekanik (seperti pengocokan) menyebabkan denaturasi protein. Hal ini disebabkan oleh 

pengikatan gelembung udara dan adsorpsi molekul protein pada perbatasan (interface) udara-

cairan. Contohnya adalah pada putih telur kocok. 

 

Pengolahan makanan yang melibatkan tekanan, gaya mekanik dan suhu tinggi adalah ekstrusi, 

pencampuran kecap tinggi, dan homogenisasi.  

Kombinasi suhu dan gaya mekanik tinggi menyebabkan denaturasi protein irreversibel. Contoh 

apabila larutan whey 10 – 20% pada pH 3,5 – 4,5 dan suhu 80 – 120 oC diberi gaya 7500 – 10000 

per detik maka akan terbentuk partikel makrokoloid dengan diameter 1 µm dengan organoleptik halus 

seperti emulsi. 

 

B. CARA KIMIA 

1. pH 

Denaturasi karena pH bersifat reversibel, kecuali terjadi:  

- hidrolisis sebagian pada ikatan peptida 

- rusaknya gugus sulfhidril 
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- agregasi 

Pada titik isoelektrik (pI) kelarutan protein akan berkurang sehingga protein akan menggumpal 

dan mengendap.  

2. Pelarut organik 

Pada konsentrasi rendah, pelarut organik akan menstabilkan protein, sedang pada konsentrasi 

tinggi, pelarut organik akan mendenaturasi protein. 

3. Zat terlarut (solut) organik 

Solut organik dapat memecah ikatan hidrogen yang akhirnya menyebabkan denaturasi protein. 

Contoh solut organik adalah urea dan guanidin HCl.   

4. Deterjen 

Deterjen akan membentuk jembatan antara gugus hidrofobik dengan hidrofilik yang 

menyebabkan denaturasi protein. Denaturasi ini bersifat irreversibel. Contoh deterjen adalah 

sodium dodecyl sulfate (SDS). 

5. Garam 

Pada konsentrasi rendah, garam akan menstabilkan protein, sedang pada konsentrasi tinggi, 

garam akan mendenaturasi protein. 

 

SIFAT FUNGSIONAL PROTEIN 
 

1. Sebagai enzim 

Hampir semua reaksi biologis dipercepat oleh enzim. Hasil reaksi enzimatis ini akan 

mempengaruhi warna, flavor dan tekstur bahan pangan.  

Hasil reaksi enzimatis bisa dikehendaki atau tidak dikehendaki. 

 

Dikehendaki Tidak dikehendaki 

Pematangan buah Kerusakan buah 

Pemecah pati pada adonan roti dengan yeast Pemecah pati pada kentang simpan beku untuk 

potato chips 

Pelunak daging Ketengikan lemak 

Destabilisasi kasein susu pada pembuatan dan 

pematangan keju 

 

Perubahan warna buah dan sayur: warna hitam pada 

the, coklat, dan kismis 
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Enzim bekerja pada komponen tertentu yang spesifik (disebut substrat). 

Aturan penamaan enzim: 

- akhiran –ase : menunjukkan enzim 

- awalan : menunjukkan substrat atau tipe reaksi (hidrolitik, aksidatif) 

Contoh: 

- lipase:  enzim yang bekerja pada lipid / lemak 

- amilase:  enzim yang bekerja pada pati 

- polifenol oksidase:  enzim yang mengkatalisis oksidasi komponen polifenol 

Aktivitas enzim dipengaruhi oleh: 

a. suhu 

 Kenaikan suhu mempercepat reaksi. Namun suhu yang terlalu tinggi akan menginaktifkan 

enzim 

b. pH 

Pelapisan tart dengan jus lemon akan menunda pencoklatan buah segar seperti peach, pir, 

pisang dan apel. 

 

2. Pencoklatan non enzimatis 

Berperan pada reaksi Maillard, yang sudah dibahas pada materi ‘Karbohidrat’. 

 

3. Pembentukan gel 

Gel adalah sistem terlarut yang tidak mengalir, berada pada fase intermediate antara padat dan 

cair. Gel terdiri dari dua fase: 

a. jaringan 3D makromolekul, yang terbentuk dari ikatan kovalen dan nonkovalen. 

b. fase cair dan substansi dengan berat molekul rendah yang terjebak dalam jaringan tersebut. 

 

Pembentukan gel protein dipengaruhi oleh: 

a. Panas 

Contoh protein pembentuk gel yang didenaturasi oleh panas: 

- susu:  protein whey, β-laktoglobulin 

- putih telur: ovalbumin 

- daging sapi, ayam dan ikan:  miosin 

- protein kedelai 

Contoh protein yang tidak butuh panas untuk membentuk gel: 

- kasein susu 

- gelatin 
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b. Enzim 

Pembuatan keju membutuhkan enzim rennin (chymosin) untuk membentuk gel. 

c. Kation divalen (ion positif yang bermuatan 2) 

Contoh: Ca2+, Mg2+ 

Kation divalen berperan untuk membentuk ikatan silang. Contohnya adalah penggunaan batu 

tahu Ca2+ pada tahu yang berasal dari protein kedelai. 

d. Konsentrasi protein 

Konsentrasi protein minimum yang diperlukan untuk membentuk gel: 

- Protein kedelai :  8% 

- Albumin telur :  3% 

- Gelatin  :  0,6% 

 

e. pH 

pH optimum untuk pembentukan gel adalah sekitar 7 – 8. pH tinggi atau rendah akan 

menghasilkan gel yang lemah, sedang pH isoelektrik (pI) akan membentuk gel yang keruh. 

f. Gula 

Gula menyebabkan protein lebih sukar terdenaturasi karena interaksi hidrofobik lebih kuat. 

g. Garam 

β-laktoglobulin akan membentuk gel yang transparan dalam air. Apabila ditambah NaCl, 

maka gel akan menjadi keruh. 

 Ada dua jenis gel protein: 

a. gel keruh 

b. gel transparan/jernih 

 

Jenis gel protein tergantung pada: 

a. Sifat molekuler 

- Gel keruh : banyak mengandung residu asam amino non polar sehingga akan 

menyebabkan terbentuknya agregasi hidrofobik pada saat denaturasi. 

- Gel jernih:  sedikit mengandung residu asam amino non polar sehingga akan membentuk 

kompleks terlarut pada denaturasi. 

b. Kondisi larutan 

-    Gel keruh :  

 kecepatan agregasi dan pembentukan jaringan lebih tinggi daripada kecepatan 

denaturasi 

 terbentuk jaringan gel selama pemanasan 
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-    Gel jernih:   

 kecepatan penggabungan kompleks terlarut lebih kecil daripada kecepatan 

denaturasi 

 terbentuk gel setelah proses pendinginan 

 

agregasi  gel keruh 

 

 

      pendinginan 

Protein    lipatan protein     gel jernih 

alami    terbuka 

 

4. Pembentukan buih 

Buih merupakan sistem dua fase yang terdiri dari fase kontinyu berupa cairan (protein) dan fase 

terdispersi berupa udara. 

Protein dapat membentuk buih karena bersifat amfifilik (mempunyai gugus hidrofilik dan hidrofobik). 

Contoh: whipped topping, whipped cream, meringues, es krim, marshmallow, souffles, bread dough, 

cake butter, dan mousses. 

Fungsi protein dalam buih adalah sebagai bahan surface active yaitu untuk pembentuk dan 

penstabil fase gas yang terdispersi. Buih dibuat dengan cara melakukan proses bubbling, whipping 

dan shaking pada larutan protein.  

 

Cara evaluasi sifat buih: 

 Foamability:  luas daerah batas yang dibentuk protein 

buih cairan awal

cairan awal

V -Voverrun =  x 100
V

 

 Foam stability: waktu yang dibutuhkan untuk pengurangan 50% volume buih. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan stabilitas buih: LIHAT TELUR 

 

5. Pembentukan emulsi 

Emulsi adalah dispersi suatu cairan dalam cairan lain. Ada dua tipe emulsi: 

a. O/W (oil in water) 
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 Merupakan emulsi yang paling umum. Contohnya pada susu dan produk susu, saus, 

dressing dan sup. 

b. W/O (water in oil) 

Contohnya pada mentega dan margarin. 

Untuk membuat emulsi diperlukan: 

- minyak 

- air 

- emulsifier / surfaktan: protein 

- energi 

 

Protein bisa berperan sebagai emulsifier karena mempunyai sifat amfifilik (mempunyai gugus 

hidrofilik dan hidrofobik). Protein digunakan sebagai emulsifier untuk emulsi tipe O/W, namun tidak 

cocok untuk emulsi W/O karena protein tidak larut dalam minyak. Contoh emulsi yang 

menggunakan protein sebagai emulsifiernya adalah sebagai berikut: 

- susu, kuning telur, santan, susu kedelai, mentega, margarin, mayonnaise, spread, salad 

dressing, frozen dessert, frankfurter, sosis dan cake 

- susu alami: globula lemak distabilkan oleh membran lipoprotein 

- susu homogenisasi: membran lipoprotein diganti oleh film protein yang terdiri dari misel 

kasein dan protein whey, sehingga lebih stabil terhadap creaming. 

- gravies, saus, soft pie filling: dari protein tepung, susu dan telur. 

 

Sifat emulsi yang distabilkan protein tergantung pada: 

- ukuran droplet yang terjadi 

- total luas interface yang terjadi 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan emulsi: 

a. Kelarutan 

Protein yang bersifat sebagai emulsifier yang baik adalah protein yang kelarutannya tinggi. 

Contoh: 

- emulsi daging (sosis, frankfurter) 

- protein miofibrilar larut dalam 0,5 M NaCl sehingga menghasilkan sifat emulsi yang 

baik 

- isolat protein kedelai mempunyai kelarutan rendah sehingga sifat emulsi tidak baik 
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b. pH 

- Protein yang larut pada pH isoelektrik (pI) akan memiliki aktivitas emulsi yang baik 

pada kondisi pI. Contohnya pada albumin serum, gelatin, protein putih telur. 

- Protein yang tidak larut pada pI akan memiliki aktivitas emulsi yang buruk pada kondisi 

pI. Contohnya pada hampir semua protein seperti kasein, protein whey, protein daging, 

protein kedelai. 

c. Tingkat denaturasi 

- Pada saat terjadi denaturasi sebagian, protein tetap larut sehingga sifat emulsi masih 

baik. 

- Pada saat terjadi denaturasi penuh, protein menjadi tidak larut sehingga sifat emulsi 

jelek. 

6. Pembentukan adonan 

Protein gandum tergolong unik karena dapat membentuk adonan viskoelastis dengan 

perbandingan terigu dan air adalah 3 : 1. Protein gandum digunakan untuk produk roti dan bakery.  

Protein gandum terdiri dari dua buah fraksi: 

a. Fraksi terlarut (sekitar 20%) 

 Fraksi ini tidak berperan pada pembentukan adonan. Contohnya albumin, globulin, 

glikoprotein. 

b. Fraksi tidak terlarut (gluten) 

 Fraksi ini berperan pada pembentukan adonan. Ada dua macam fraksi tidak terlarut: 

- Gliadin:  membuat viscous (kental) 

- Glutenin: membuat elastis 

 

Mekanisme pembentukan adonan oleh gluten adalah sebagai berikut: 

- interaksi hidrofobik, akan membentuk agregat protein dan mengikat lemak dan substansi 

nonpolar lainnya. 

- ikatan hidrogen, akan mengikat air dan bersifat kohesi dan adhesi. 

- Ikatan sulfhidril dan disulfida, akan membentuk polimer. 

 

Suplementasi tepung terigu dengan: 

- Protein tipe albumin dan globulin 

 Contohnya adalah protein whey dan protein kedelai. Suplementasi ini akan menurunkan 

viskoelastis dan kualitas panggang, karena pembentukan jaringan gluten terganggu. 

- Fosfolipid dan surfaktan lain / emulsifier 
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 Suplementasi ini akan memperkuat film gluten, tapi kualitas sensoris dan tekstur menjadi 

kurang disukai. 

 

SUSU 
 
Susu berguna sebagai: 

- minuman 

- bahan baku keju, butter, yogurt, frozen dairy dessert 

- campuran dalam saus, sup, puding 

- juga untuk dimasak dengan daging ayam, telur, sayur, sereal 

Peran protein susu: 

- pengikat 

- pengemulsi 

- pembentuk buih 

 

Komposisi Beberapa Jenis Susu (per 100 gram) 

Jenis Susu  Air (%) 
Kalori 
(kkal) 

Protein (g) Lipid (g) 
Karbohidr

at (g) 

Whole milk 87,7 64 3,28 3,66 4,65 

Low fat (2%) milk 89,2 50 3,31 1,92 4,80 

Skim milk 90,8 35 3,41 0,18 4,85 

Dried non fat, instant 4,0 358 35,10 0,72 52,2 

Evaporated, whole 74,0 134 6,81 7,56 10,0 

Cream:   

     Half & half 80,6 130 2,96 11,5 4,30 

     Light whipping 63,5 292 2,17 30,9 2,96 

     Sour, cultured 70,9 214 3,16 21,0 4,27 

Yogurt:   

     Plain 87,9 61 3,47 3,25 4,66 

     Low fat 85,1 63 5,25 1,55 7,04 

 

Pada pH 4,6 protein susu sebagian akan mengendap dan sebagian tetap terdispersi dalam larutan: 

- Protein yang mengendap disebut kasein (±80%) 

Terdiri dari αs1-kasein,  αs2-kasein,  β-kasein,  dan K-kasein 



FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

BAHAN AJAR ILMU PANGAN  
No. BAK/TBB/BOG201/05 Revisi : 00 Tgl. 19 Agustus 2009 Hal 61 dari 3 

 
Semester I BAB I – BAB V Prodi PT Boga 

 

Dibuat oleh : Diperiksa oleh : 

Ichda Chayati, M.P. 
Andian AA., M.Sc 

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen           
tanpa ijin tertulis dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Nani Rananingsih, M.P. 

 

- Protein yang tetap terdispersi disebut protein whey 

Terdiri dari  β-laktoglobulin, α-laktalbumin, albumin serum, dan immunoglobulin 

 
 

Gambar: Struktur misel kasein secara skematis 

(a) Potongan melintang sub-misel dengan 3 jenis molekul kasein. Daerah hidrofobik digambarkan 

dengan arsiran. 

(b) Sub-misel dengan ikatan silang oleh Ca, P, dan sitrat. Daerah yang tidak mengikat (K-kasein) 

digambarkan dengan warna hitam. 

(c) Misel kaein (setengah komplit). 

Creaming adalah proses terpisahnya globula lemak dari cairan. Cream adalah susu yang kandungan 

globula lemaknya tinggi sehingga menjadi kental. Untuk mencegah creaming, dapat dilakukan 

homogenisasi dengan cara pemberian tekanan melalui lubang kecil supaya ukuran globula lemak 

mengecil sehingga luas permukaan lemak menjadi meningkat. Susu homogenisasi akan menjadi lebih 

putih, lebih keruh dan lebih kental, tetapi kadar lemaknya tetap. 

 

PRODUK-PRODUK SUSU 
 

1. Susu Cair 

Susu cair terdiri dari: 

- whole milk : kadar lemak minimum 3,25% 

- skim milk : kadar lemak maksimum 0,5% 

 

2. Cream 

Cream adalah susu yang mengandung kadar lemak tinggi. Cream terdiri dari: 

- half & half : kadar lemak ±10% 
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- coffee cream: kadar lemak ±18% 

- whipping cream light: kadar lemak >30% 

   whipping cream heavy:  kadar lemak >35% 

 

3. Evaporated Milk (Susu Kental) 

Cara pembuatan evaporated milk adalah sebagai berikut: 

- Pre-heating whole milk untuk memudahkan penguapan 

- Vacuum untuk mengurangi 60% kadar air 

- Homogenisasi 

- Pengalengan 

- Sterilisasi 

Sebelum proses sterilisasi, bisa ditambahkan karagenan untuk menstabilkan kasein. Reaksi antara 

protein dan laktosa pada suhu tinggi saat sterilisasi dapat menyebabkan perubahan warna dan 

flavor. Sterilisasi menyebabkan evaporated milk menjadi awet. Apabila tutup terbuka dapat terjadi 

kontaminasi. 

 

4. Condensed Milk (Susu Kental Manis) 

Cara pembuatan susu kental: 

- Whole milk dihilangkan kadar airnya sebanyak 50% 

- Ditambahkan gula 44% sebagai pengawet 

- Pengalengan 

Susu kental tidak mengalami proses sterilisasi, tetapi tetap awet karena menggunakan gula 

konsentrasi tinggi sebagai pengawet. 

 

5. Dried Milk Solids (Susu Bubuk) 

Ada 3 jenis susu bubuk: 

- whole milk 

- buttermilk 

- skim milk (nonfat dry milk) 
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Proses pembuatan susu bubuk: 

susu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi pemanasan suhu 85 oC 20 menit adalah untuk menghilangkan faktor pemuaian volume.  

Fungsi dibiarkan pada uap air: 

konsentrat 

(untuk pembuatan roti) (untuk umum) 

pasteurisasi 

pemanasan: 80-85 oC; 30 menit 

penguapan dengan tekanan rendah

disemprotkan dalam ruang vakum panas 

rekonstitusi 

sedikit pemanasan
tanpa pemanasan 

(untuk cottage cheese) 

Bubuk Kadar air 2-3% 

tanpa rekonstitusi 
(untuk butter & dough) 

dibiarkan pada uap air ukuran kecil / halus 

ukuran lebih besar 
susu bubuk 

susu bubuk instan 
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- bubuk ukuran halus menggumpal, sehingga ukuran lebih besar 

- laktosa terbawa ke permukaan sehingga lebih mudah larut dalam air 

6. Butter 

Butter mengandung lemak minimum 80%. Butter berasal dari cream yang di-churning: 

   cream 

 

 

 

 

            butter fat 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

                                    

butter 

 

Fungsi pengadukan/pengocokan adalah untuk merusak membran di sekeliling globula lemak 

sehingga terpisah menjadi 2 bagian, butterfat dan fase cair. 

Fungsi pencucian adalah untuk menghilangkan sisa-sisa susu. 

 

Butter masih mengandung air 15%. Apabila kadar air terlalu tinggi akan menyebabkan ketengikan 

hidrolitik karena asam butirat bebas yang volatil akan menimbulkan bau tidak enak. 

7. Cultured Buttermilk (Soured Milk) 

Soured milk mengandung asam minimum 0,5%. Cara pembuatan soured milk adalah sebagai 

berikut: 

- Skim milk/part skim milk dipasteurisasi 

- Penambahan kultur 

Fungsi penambahan kultur: 

- mengubah laktosa menjadi asam laktat sehingga menjadi kental 

pengadukan/pengocokan

pencucian 

penambahan garam

penghilangan air 

fase  cair 

air 
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- memproduksi komponen pembentuk aroma yaitu diasetil (turunan sitrat) 

 

8. Yogurt 

Yogurt merupakan produk semicair. Bakteri yang terlibat dalam pembuatan yogurt adalah 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri akan menghasilkan asam 

(mengubah laktosa menjadi asam laktat) sehingga terbentuk jaringan protein yang menahan air. 

Ada 3 standar yogurt: 

- yogurt  :  kadar lemak susu > 3,25% 

- low fat yogurt :  kadar lemak susu 0,5 – 2% 

- non fat yogurt :  kadar lemak susu < 0,5% 

 

Cara pembuatan yogurt:         susu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

       yogurt 

 

 

 

Fungsi penambahan susu bubuk adalah untuk meningkatkan kekentalan. 

pasteurisasi 

pemanasan: 80-85 oC; 30 menit 

pendinginan: ±43 oC

penambahan kultur 

penambahan susu bubuk dan padatan susu non lemak > 8,25% 

inkubasi 

penyimpanan dingin 
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Fungsi pemanasan adalah untuk mendenaturasi β–laktoglobulin sehingga bereaksi dengan kasein. 

Lama dan suhu inkubasi mempengaruhi flavor yogurt (asam atau tidak). 

 

9. Whipped Cream 

Cream dapat membentuk buih yang stabil, halus dan kuat.  

Proses perubahan cream menjadi buih adalah dengan pengocokan, sehingga gelembung udara 

terperangkap, yang akan distabilkan secara temporer oleh film dari β-laktoglobulin, α-laktalbumin 

dan β-kasein. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan buih dari cream: 

a. Konsentrasi / kadar globula lemak 

Kadar lemak tinggi maka waktu pengocokan sebentar. 

Jus jeruk (lemon) akan mengentalkan cream sehingga dapat mengatasi kadar lemak yang 

sedikit. 

 

b. Suhu pengocokan 

Apabila suhu kurang dari 7-10 oC, maka cream menjadi lebih kental dan lemak mengkristal 

sehingga buih menjadi lebih kuat. 

 

c. Enzim 

- menyebabkan globula lemak mengelompok (creaming) 

- membantu membentuk buih 

Enzim terdenaturasi oleh panas sehingga cream pasteurisasi lebih lama dikocok daripada 

cream tanpa pemanasan. 

d. Homogenisasi 

Homogenisasi mempengaruhi lama pengocokan, karena jenis protein berbeda. 

e. Gula 

- mempengaruhi lama pengocokan, apabila masuk sebelum buih kuat. 

- mencegah overbeating (pengocokan lama buih tetap kuat) 

 
PENYIMPANAN 
 

Susu dan makanan yang terbuat dari susu merupakan sumber gizi bagi manusia. Selain itu, juga 

merupakan media pertumbuhan mikroorganisme, misalnya Staphylococcus aureus. Pertumbuhan 
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Staphylococcus aureus menjadi terhambat pada suhu 4 oC, oleh karena itu susu dan makanan yang 

terbuat dari susu sebaiknya disimpan pada suhu kurang dari 4 oC supaya lebih awet. 

 
KEJU 

 

Keju merupakan curd susu, yaitu gel kasein setelah whey dihilangkan dengan pemanasan, pengadukan 

dan pengepresan. 

 

JENIS KEJU ALAMI 
Jenis-jenis keju alami dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor: 

a. Jenis susu 

- susu sapi   :  keju pada umumnya 

susu biri-biri/domba :  Roquefort Prancis 

susu kambing  :  Gjetost Norwegia 

susu kerbau  :  Mozzarella Italia 

- whole milk / cream / skim / whey 

b. Jenis curd 

- curd dari rennet  :  keju pada umumnya 

- curd dengan asam : cream cheese dan cottage cheese 

c. Adanya proses pemeraman atau tidak 

d. Jenis mikroorganisme 

e. Suhu penyimpanan 

f. Kelembaban udara 

g. Lama pemeraman 

 

Jenis-jenis keju alami adalah: 

1.  Unripened Cheese 
Setelah dibuat, bisa langsung dikonsumsi. Ada 2 jenis unripened cheese: 

a. Kadar air tinggi 

Teksturnya lunak, tidak tahan lama. Contoh: 

- cottage cheese  :  kadar air <80%, kadar lemak > 4% 

- neufchatel cheese :  kadar air <65%, kadar lemak 20 - 33% 

- cream cheese  :  kadar air <55%, kadar lemak > 33% 

Cream cheese kadang ditambah gum (algin, carob bean, gelatin, karaya, tragacanth, guar) 

maksimum 0,5% untuk memperbaiki konsistensi. 
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b. Kadar air rendah 

Teksturnya keras, bisa disimpan lama. Berasal dari whey yang mengandung laktosa, sehingga 

rasanya manis. Contohnya adalah Gjetost dan Mysost. 

 

2.  Soft Ripened Cheese 

Kadar air ±50%. Merupakan surface-ripened cheese. Contoh: 

- Brie   : pematangan permukaan bagian dalam oleh jamur dan bakteri 

- Camembert  : pematangan permukaan bagian dalam oleh jamur 

- Limburger  : pematangan permukaan bagian dalam oleh yeast dan bakteri 

3. Semisoft Ripened Cheese 
Kadar air 35-45%. Contoh: 

- Bel Paese, Brick, Muenster  :  pematangan oleh bakteri. 

- Gorgonzola, Roquefort, Stilton :  pematangan oleh jamur dan bakteri. 

- Blue Cheese: flavor terbentuk dari hasil hidrolisis lemak yang membebaskan asam lemak bebas 

(kaproat, kaprilat, kaprat). 

4.  Firm & Hard Ripened Cheese 
Pematangan dilakukan oleh bakteri. Ada 2 jenis: 

- Firm ripened cheese 

Contoh:  Cheddar, Edam, Gouda, Gruyere, Swiss. 

Keju Swiss teksturnya berlubang-lubang karena pembentukan gas selama proses pemeraman. 

- Very hard ripened cheese / grating cheese 

Contoh: Parmesan, Romano, Sap Sago 

Cirinya adalah kadar air yang rendah. 

 

COTTAGE CHEESE 
Bahan baku  :  susu sapi skim 

Flavor   :  ringan, asam 

Tekstur  :  lunak 

Warna   :  putih – putih krem 

Penggunaan  :  salad dengan buah dan sayur, sandwich, cheese cake 

Jenis   :  -  curd tanpa penambahan sesuatu 

      -  curd ditambah cream 
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roses pembuatan cottage cheese: 

susu skim 

 

 

 

 

    gel / clabber / susu asam 

 

 

 

 

 

 

 

 

        sampai hangat 

 

          curd 

 

 

Pengasaman cottage cheese dilakukan oleh: 

- bakteri (mengubah laktosa menjadi asam laktat) 

- asam, fungsinya untuk menurunkan pH dari 6,6 menjadi 4,5 – 4,7, sehingga: 

(a) Ca dan P yang terikat misel menjadi larut 

(b) pH isoelektrik (pI) sehingga terbentuk gel karena adanya jaringan 3D dari misel yang 

memerangkap air 

 

misel kasein        +    H+    kasein netral +  Ca2+   

(dispersi koloidal)          (gel) 

 

Fungsi penambahan enzim adalah untuk membantu menggumpalkan susu. 

 

CHEDDAR CHEESE 
Bahan baku  :  susu sapi  

Lama pemeraman :  1 – 12 bulan atau lebih 

pengasaman oleh bakteri dan asam 

pengadukan 

pemanasan

penirisan 

pemotongan 

penambahan enzim 

penambahan cream 

protein whey 
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Flavor   :  ringan sampai sangat tajam 

Penggunaan             :  appetizer,  sandwich, saus,  grating,  cheeseburger,  dessert,  hot dishes 

 

Pembentukan curd: 

whole milk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              gel  

 

 

 

 

 

                                         curd 

 

 

 

 

          

 

 

  

curd (kadar air 37-38%) 

 

Bakteri asam laktat (BAL) digunakan untuk menurunkan pH dengan cara mengubah laktosa menjadi 

asam laktat. Pada pH rendah, aktivitas chymosin (protease dan komponen utama rennet) meningkat.  

pasteurisasi 

pengadukan 

pemanasan 40 oC

pengepresan

pemotongan 

penambahan garam & pewarna 

protein whey 

inkubasi 30-31 oC 

penambahan starter (bakteri asam laktat) 

penambahan rennet 

protein whey 

protein whey 
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Rennet berfungsi sebagai koagulan/penggumpal (karena mengandung chymosin). Chymosin akan 

menghidrolisis ikatan peptida pada K-kasein. Setelah dihidrolisis oleh chymosin, K-kasein menghasilkan 

senyawa: 

- Hidrofob (para K-kasein), yang tetap berada dalam misel 

• terbentuk jaringan 3D yang menahan air dan lemak 

• Ca dan P tetap dalam misel (merupakan sumber Ca) 

- Hidrofil (K-kasein A dan B), yang mengapung 

Proses pemeraman (ripening) akan mempengaruhi tekstur dan flavor. Keju baru akan berasa hambar, 

teksturnya keras dan elastis. Oleh karena itu diperlukan pemeraman untuk mengubah tesktur dan flavor. 

a. Tekstur 

 Pada minggu pertama dan kedua pemeraman, tekstur banyak berubah karena chymosin 

memecah ikatan peptida (αs1-kasein), sehingga kekerasan dan keelastisan berkurang. 

 Hidrolisis αs1-kasein oleh chymosin menjadi senyawa berukuran pendek membutuhkan waktu 

lebih lama daripada hidrolisis K-kasein. 

 Pemotongan/pemecahan αs1-kasein merupakan syarat terjadinya perubahan tekstur selanjutnya. 

Contoh:  enzim dari mikroorganisme bisa memecah ikatan peptida 

 Hidrolisis karingan kasein dalam curd/tekstur akhir keju tergantung pada: 

(1) kandungan garam/air 

(2) pH curd 

• pH rendah (asam), maka keju rapuh 

• pH tinggi, maka keju kohesif/kompak 

(3) lama pemeraman 

(4) suhu pemeraman 

(5) kadar lemak susu: kadar lemak rendah maka keju menjadi sangat keras. 

 

b. Flavor 

 Flavor keju berasal dari: 

(1) Pemecahan lemak keju menjadi asam lemak bebas, keton, aldehid, lakton. 

Kadar lemak 25% untuk flavor cheddar yang ringan. 

Garam akan memunculkan flavor yang diinginkan dan mencegah proteolisis β–kasein 

penyebab rasa pahit. 

(2) Pemecahan laktosa, sitrat, protein 

 Waktu pemeraman lebih dari 60 hari pada suhu 1,7 oC akan menyebabkan bakteri patogen mati. 
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PASTEURIZED PROCESS CHEESE 
 

Pembuatan keju proses: 

 

keju alami 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         keju proses 

Keunikan keju proses adalah adanya asam linoleat terkonjugasi, yang bersifat antikarsinogenik. 

 

TELUR 
Fungsi telur: 

1. Emulsifier 

Misalnya pada mayonnaise, cream puff, cheese souffle, Hollandaise sauce, shortened cake. 

2. Bahan coating: misal pada kroket 

3. Pengental: misal pada soft pie fillings 

4. Pembentuk gel:  misal pada custard 

5. Pembentuk struktur:  misal pada cake 

6. Pembentuk buih/pemerangkap udara: misal pada meringue, divinity candy, puffy omelet, sponge 

cake, angel cake. 

 

Komposisi Telur Utuh, Putih Telur dan Kuning Telur 

 Berat (g) Air (g) Kalori  Protein 

(g) 

Lipid (g) Karbohidrat 

(g) 

Telur 50,0 37 75 6,3 5,0 0,61 

Putih telur 33,4 29 17 3,5 0,0 0,34 

Kuning telur 16,6 8 59 2,8 5,1 0,30 

 

pemarutan 

pasteurisasi 

pencampuran

emulsifier 
(disodium fosfat) 
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Protein dalam putih telur: 

- ovalbumin : > 50% (banyak mengandung gugus sulfhidril) 

- conalbumin :    12%  (membentuk senyawa kompleks dengan Fe2+  dan Cu2+) 

- ovomucoid :    11% 

- globulin :      8% 

- lysozyme : <  4% 

- ovomucin : <  2% 

 

Protein dalam kuning telur (±20%): 

- vitellin  :  lipovitellin   

- phosvitin :  phosphoprotein 

- livetin 

- LDL 

Lipid dalam kuning telur (±30%): 

- trigliserida :     75% (contoh: oleat, palmitat, stearat, linoleat) 

- phospholipids :  < 25% (contoh: lecithin <phosphatidyl cholin>, phosphatidyl ethanolamine, 

phosphatidyl serin) 

- cholesterol :  4 - 6% 

 

Telur merupakan bahan pengikat, pengental, dan pembentuk gel. Hal ini disebabkan oleh sifat protein 

yang terdenaturasi oleh panas. Panas menyebabkan struktur protein alami berubah (karena gugus reaktif 

terbuka) sehingga dapat mengakibatkan terjadinya: 

- koagulasi  : agregasi acak; merupakan interaksi protein-protein 

- pembentukan gel        : agregasi teratur; melibatkan interaksi protein-pelarut dan protein-protein 

Perubahan yang terjadi selama pemanasan tersebut adalah: 

- interaksi elektrostatik 

- interaksi hidrofobik 

- perubahan sulfhidril (ikatan disulfida) 

 

BUIH TELUR (EGG FOAMS) 
 

Buih penting untuk pembuatan angel food, sponge cake, soft & hard meringues, puffy omelets, dan 

divinity candy. 

 

mengikat >80% Fe dalam kuning 
telur 
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Putih telur adalah merupakan sistem dispersi koloid protein dalam air. Apabila dilakukan pengocokan 

pada putih telur, maka udara akan terperangkap dalam cairan. 

 

Penentu sifat buih adalah globulin, apabila kandungan globulin sedikit maka sifat buih menjadi tidak baik. 

Globulin akan menurunkan tekanan permukaan. Kestabilan buih dibantu oleh senyawa kompleks antara 

ovomucin – lysozyme. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi buih putih telur: 

1. Alat yang digunakan 

-  Wadah      : harus cukup besar untuk ekspansi, tetapi jangan terlalu besar (terutama dasarnya) 

karena apabila terlalu besar maka yang terkocok adalah udara, bukan telur 

-  Pengocok : apabila menggunakan pisau/kawat halus, maka buih juga halus 

-  Mengocok dengan tangan  : cocok untuk putih telur encer 

   Mengocok dengan alat elektrik : cocok untuk putih telur kental 

 

2. Suhu 

- Pengocokan pada suhu ruang      :  volume lebih besar dan tekstur lebih  lembut daripada suhu 

dingin 

- Telur beku kemudian di-thawing :  buih sama baik atau lebih baik daripada tanpa dibekukan 

 

3. Jenis putih telur 

Putih telur kering membutuhkan pengocokan lebih lama daripada telur segar. Hal ini terjadi 

karena pemanasan pada saat pasteurisasi sebelum pengeringan menyebabkan denaturasi 

protein sehingga senyawa kompleks antara ovomucin – lysozyme menjadi rusak. 

 

4. Adanya lemak 

Lemak mengganggu pembentukan buih dan menurunkan volume. Oleh karena itu sebaiknya: 

- Digunakan wadah gelas daripada plastik 

- Kuning telur dipisah. 

Lipoprotein akan menurunkan volume buih karena mengganggu senyawa kompleks antara 

ovomucin – lysozyme 

5. Garam dan asam 

- Menunda pembentukan buih 

- Membuat buih lebih stabil 

Oleh karena itu, garam dan asam sebaiknya dimasukkan beberapa saat setelah pengocokan. 
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Contoh asam: cream tartar, jus lemon. 

 

6. Penambahan air 

Pada pembuatan omelet dan sponge cake, air 40% dari volume telur akan meningkatkan volume 

buih dan buih menjadi lebih lunak. 

 

7. Penambahan gula 

- Jika masuk sebelum pengocokan:  butuh waktu lama dan tenaga besar untuk membentuk buih 

- Jika masuk setelah terbentuk buih: 

• Buih lebih stabil dan lebih halus 

• Volume mungkin lebih kecil 

• Lebih mengkilat (shiny), karena mencegah koagulasi penyebab keruh 

• Mencegah overbeating 

• Mencegah koagulasi 

• Mempertahankan elastisitas 

 

8. Bahan pembuat wadah 

Apabila wadah terbuat dari tembaga, maka buih akan terbentuk lebih lama dan lebih stabil 

daripada wadah dari gelas. 
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BAB V 
LEMAK DAN MINYAK 

 

Fungsi lemak dan minyak: 

1. penentu karakteristik, contoh pada cheese, sour cream, salad dressing, fabricated meat, baked 

product 

2. penentu kelunakan, contoh pada pastry crust, shortened cake, biskuit, muffin 

3. membantu menguatkan tekstur dengan pengocokan adonan, contoh pada  cake 

4. memberi flavor 

5. memberi efek pelumas dan rasa basah di mulut 

6. media penghantar panas 

 

Pembagian lemak dan minyak: 

1. Fosfolipid 

Digunakan untuk emulsi, contoh kuning telur, lemak susu, dan biji kedelai. Fosfolipid  

menghasilkan bau tidak enak, contoh pada daging dan ayam. 

2. Glikolipid 

Digunakan untuk pengembangan gluten pada adonan roti. 

3. Lemak netral 

Terdapat pada lemak pangan 

4. Pigmen 

Contoh karotenoid, klorofil, tokoferol 

 

ASAM LEMAK 
        O 

Asam lemak mengandung gugus karboksil R C 

        OH 

 

Asam lemak alami bentuknya tidak bercabang dan jumlah atom karbonnya (C) genap. Asam lemak di 

alam dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu asam lemak jenuh (semua ikatannya adalah ikatan 

tunggal) dan asam lemak tidak jenuh (mempunyai ikatan rangkap). Asam-asam lemak tidak jenuh 

berbeda dalam hal: 

- jumlah ikatan rangkap 

- posisi ikatan rangkap 

- bentuk molekul (cis atau trans) 
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Oleh karena itu, dikenal istilah: 

- SFA (saturated fatty acid, asam lemak jenuh) 

- MUFA (monounsaturated fatty acid, asam lemak tidak jenuh yang mempunyai satu buah ikatan 

rangkap) 

- PUFA (polyunsaturated fatty acid, asam lemak tidak jenuh yang mempunyai lebih dari satu buah 

ikatan rangkap) 

 

TATANAMA ASAM LEMAK 
 

Asam Lemak Simbol 

butirat butanoat C4  

kaproat  heksanoat C6  

kaprilat  oktanoat C8  

laurat  dodekanoat C12  

miristat  tetradekanoat C14  

palmitat  heksadekanoat C16  

stearat  oktadekanoat C18  

oleat  9-oktadekaenoat C18:1 C18:1 , ∆-9 

C18:1 ,  ω-9 
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linoleat  9,12-oktadekadienoat C18:2 C18:2 , ∆-9,12 

C18:2 , ω-6 

linolenat  9,12,15-oktadekatrienoat C18:3 C18:3 , ∆-9,12,15 

C18:3 , ω-3 

arakhidonat  5,8,11,14-eikosatetraenoat C20:4 ∆ 

ω 

EPA 5,8,11,14,17-eikosapentaenoat C20:5 ∆ 

ω 

DHA 4,7,10,13,16,19-dokosaheksaenoat C22:6 ∆ 

ω 

 

Penulisan singkat asam lemak menyatakan: 

1. Jumlah atom C 

2. Jumlah ikatan rangkap 

3. Nomor ikatan rangkap 

- Dari gugus karboksil 

Posisi semua ikatan rangkap ditulis, diberi simbol ∆ 

- Dari metil 

Posisi ikatan rangkap yang ditulis hanya yang paling dekat dengan ujung, diberi simbol ω 

 

GLISERIDA 
 

Gliserida merupakan ester dari asam lemak dan gliserol. 

 

 
Gliserol  + 1  AL     →   MG   + air 

 

Gliserol  + 2  AL     →   DG   + air 
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MG  + 1  AL     →   DG   + air 

 

Gliserol  + 3  AL     →   TG   + air 

MG  + 2  AL     →   TG   + air 

DG  + 1  AL     →   DG   + air 

 

 
Posisi asam lemak pada trigliserida: 

⎯ stearat 

⎯ stearat 

⎯ stearat 

⎯ palmitat 

⎯ palmitat 

⎯ palmitat 

⎯ oleat 

⎯ oleat 

⎯ oleat 

⎯ palmitat 

⎯ oleat 

⎯ palmitat 

⎯ palmitat 

⎯ palmitat 

⎯ oleat 

tristearin tripalmitin triolein oleo dipalmitin 

oleil dipalmitin 

 

Komposisi dan sifat trigliserida: 

1. Indeks refraksi 

Pengukuran indeks refraksi minyak berguna untuk menguji kemurnian lemak. Indeks refraksi 

meningkat apabila: 

- Rantai karbon semakin panjang 

- Ikatan rangkap (derajat ketidakjenuhan) semakin banyak 

- Suhu semakin tinggi 

2. Titik asap (smoke point), titik nyala (flash point) dan titik api (fire point) 

Bila suatu lemak dipanaskan, pada suhu tertentu akan timbul asap tipis. Titik ini disebut titik asap. 

Bila pemanasan diteruskan akan tercapai titik nyala, yaitu minyak mulai terbakar. Jika minyak 

sudah terbakar secara tetap disebut titik api. 

Titik asap, titik nyala dan titik api akan menurun apabila: 

- Kandungan asam lemak bebas (ALB) banyak 
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- Rantai karbon semakin pendek 

- Kandungan gliserol semakin banyak 

3. Titik lebur 

Titik lebur adalah suhu pada saat lemak berubah wujud dari padat/plastis menjadi cair. Titik lebur 

dipengaruhi oleh: 

- Panjang rantai karbon 

Semakin panjang rantai karbon, titik lebur semakin tinggi. 

Contoh titik lebur: 

 asam butirat (C4) = - 4,5 oC 

 asam stearat (C18) =  71,2 oC 

 

- Jumlah ikatan rangkap 

Ikatan rangkap semakin banyak, titik lebur semakin rendah. 

Contoh titik lebur: 

 asam stearat (C18:0) =   71,2 oC 

 asam oleat (C18:1) =   16,3 oC 

 asam linoleat (C18:2) =  -  5    oC 

 asam linolenat (C18:3) =  -11,3 oC 

- Bentuk molekul (cis/trans) 

Bentuk trans pada asam lemak menyebabkan lemak mempunyai titik lebur yang lebih 

tinggi daripada bentuk cis. 

Contoh titik lebur: 

 asam oleat (C18:1) cis  =   16,3 oC 

 asam oleat (C18:1) trans =   45    oC 

- Jenis gliserida 

Adanya monogliserida menyebabkan titik lebur lebih tinggi daripada adanya trigliserida. 

Contoh titik lebur: 

 asam stearat (C18:0) =   71,2 oC 

 gliseril monostearat =   81    oC 

 tristearin  =   73      oC 
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PROSES PRODUKSI MINYAK 
 

1.   Ekstraksi minyak 

Lemak dan minyak dapat diperoleh dari ekstraksi jaringan hewan atau tanaman dengan tiga cara, 

yaitu rendering, pengepresan dan pelarut. 

a. Rendering 

Merupakan cara ekstraksi minyak dari sumber hewani dengan menggunakan pemanasan. 

Pemanasan tersebut mengakibatkan protein pada dinding sel menggumpal sehingga dinding 

pecah, lalu minyak keluar dan mengapung, kemudian air menguap. Ada dua macam cara 

rendering, yaitu dengan air (wet rendering) dan tanpa air. 

b. Pengepresan 

Merupakan cara ekstraksi minyak dari biji-bijian. Bahan yang mengandung lemak mendapat 

perlakuan pendahuluan, misalnya dipotong-potong atau dihancurkan. Kemudian dipres dengan 

tekanan tinggi, menggunakan alat tekanan hidrolik, screw press, atau filter press. 

c. Pelarut 

Cara ini digunakan untuk mengektraksi minyak dari bahan yang kandungan minyaknya rendah. 

Cara ini kurang efektif karena pelarutnya mahal dan proses pemisahan minyak dari pelarut sulit 

dilakukan.  

 

2.   Pemurnian minyak 

Untuk memperoleh minyak yang bermutu baik, minyak dan lemak kasar harus dimurnikan dari 

kotoran atau bahan lain di dalamnya. Cara pemurnian dilakukan dalam beberapa tahap: 

a. Pengendapan (settling) dan pemisahan gumi (degumming) 

Dilakukan untuk menghilangkan partikel halus yang tersuspensi atau berbentuk koloid. 

b. Netralisasi dengan alkali 

Dilakukan untuk memisahkan senyawa terlarut (fosfatida, asam lemak bebas atau 

hidrokarbon). 

c. Pemucatan (bleaching) 

Dilakukan untuk menghilangkan zat-zat warna dalam minyak, dengan menggunakan 

adsorbing agent seperti arang aktif atau tanah liat.  

d. Penghilangan bau (deodorisasi) 

Dilakukan dalam botol vakum, kemudian dipanaskan dengan uap panas yang akan 

membawa senyawa volatil. 
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3.   Hidrogenasi 

Hidrogenasi dilakukan untuk memperoleh kestabilan terhadap oksidasi, memperbaiki warna dan 

mengubah lemak cair menjadi bersifat plastis.  

 

 

     +H2 

  Linoleat      Oleat 

     

+H2              +H2 

       +2 H2      +2 H2 

  Linolenat     Stearat 

     +3 H2 

Kecepatan hidrogenasi tergantung dari: 

a. Jumlah dan jenis katalis 

Katalis yang sering digunakan adalah Ni 

b. Konsentrasi H2 

c. Suhu tinggi 

d. Tekanan tinggi 

e. Kecepatan pencampuran tinggi 

Efek negatif hidrogenasi adalah berubahnya asam lemak bentuk cis menjadi bentuk trans, misalnya 

pada shortening dan margarin. Asam lemak trans di dalam tubuh akan berperan seperti asam lemak 

jenuh, yaitu dapat meningkatkan kadar kolesterol.  

 

4.   Winterisasi  

Winterisasi bertujuan agar minyak tetap berwujud cair pada suhu rendah. Proses ini dilakukan 

dengan cara mendinginkan lemak sampai suhu 5 oC sehingga terjadi: 

- asam lemak jenuh akan menjadi bentuk kristal lemak yang kemudian disaring 

- asam lemak tidak jenuh tetap berbentuk cair 

 

EMULSI 
 

Emulsi adalah dispersi koloid suatu cairan dalam cairan lain, biasanya cairan tersebut adalah minyak dan 

air. Contoh emulsi: 

- Emulsi alami :  susu, cream, santan 
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- Emulsi buatan :  mayonnaise, french dressing, butter, margarin, keju, cake batter, cream soup, 

gravy 

 

Ada tiga komponen utama pada sistem emulsi, yaitu minyak, air dan emulsifier. Minyak dan air tidak 

saling berbaur, tetapi cenderung saling ingin terpisah. Emulsifier berfungsi sebagai penstabil emulsi, 

yang dapat menjaga supaya butiran minyak (atau air) tetap tersuspensi dalam air (atau minyak).  

Contoh emulsifier:  

- Emulsifier alami: 

• Protein (susu, telur, daging, kedelai) 

• Gum 

• Fosfolipid pada kuning telur dan kedelai (lecithin, cephalins) 

- Emulsifier buatan: gliserol, campuran monogliserida dan digliserida, ester asam lemak dari 

sukrosa, SPANS, TWEENS 

 

Daya kerja emulsifier disebabkan 

oleh bentuk molekulnya yang 

mampu terikat baik pada minyak 

maupun air. Bagian emulsifier yang 

yang nonpolar larut dalam lapisan 

lemak, sedangkan bagian emulsifier 

yang polar larut dalam lapisan air. 

Bila emulsifier lebih terikat pada air, 

maka dapat membantu membentuk 

emulsi O/W, seperti pada susu. Bila 

emulsifier lebih terikat pada minyak, 

maka dapat membantu membentuk 

emulsi W/O, seperti pada mentega 

dan margarin. 
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Struktur salah satu emulsifier alami yaitu lecithin (phosphatidyl cholin) 

                  O 

H2C ⎯ O ⎯ C      

       R 

 

       O          

 HC ⎯ O ⎯ C       

       R          

          O 

       + 

H2C ⎯ O ⎯ P ⎯ O ⎯ CH2 ⎯ CH2 ⎯ N ≡ (CH3)3  

   

          O -     

   

Contoh emulsi: 

1. French dressing 

Bahan-bahan:  

- ½ - ¾ cup minyak 

- ¼ cup cuka / jus lemon 

- ½ sdt lada 

- ½ sdt mustard 

- gula dan garam secukupnya 

Bahan-bahan tersebut dikocok supaya minyak dan cuka bercampur dengan baik, kemudian 

dituang pada sayuran. 

French dressing merupakan jenis emulsi O/W. Emulsi bersifat temporer (sementara), oleh karena 

itu harus cepat digunakan, atau harus dikocok lagi sebelum waktu pemakaian. 

Apabila minyak terlalu sedikit, maka jumlah droplet terlalu kecil. Tapi apabila minyak terlalu 

banyak, maka ukuran droplet menjadi tidak seragam. 

 

2. Mayonnaise 

Bahan-bahan: 

- 1 buah kuning telur 

- ⅛ cup cuka  / jus lemon 

- 1 cup minyak 

- Gula dan garam secukupnya 

emulsifier 

Non polar 



FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

BAHAN AJAR ILMU PANGAN  
No. BAK/TBB/BOG201/05 Revisi : 00 Tgl. 19 Agustus 2009 Hal 85 dari 3 

 
Semester I BAB I – BAB V Prodi PT Boga 

 

Dibuat oleh : Diperiksa oleh : 

Ichda Chayati, M.P. 
Andian AA., M.Sc 

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen           
tanpa ijin tertulis dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Nani Rananingsih, M.P. 

 

Mayonnaise merupakan jenis emulsi O/W. Emulsi yang terbentuk bersifat stabil. 

 

3. Mentega dan margarin 

Merupakan emulsi W/O. 

 

KERUSAKAN LEMAK 
 

Kerusakan lemak terutama disebabkan oleh timbulnya bau dan rasa tengik yang disebut proses 

ketengikan. 

 

Penyebab kerusakan lemak: 

 

1. Penyerapan bau (tainting) 

Minyak dan lemak bersifat mudah menyerap bau. Oleh karena itu, bahan pembungkus tidak 

boleh menyerap lemak.  Apabila bahan pembungkus dapat menyerap lemak, maka akan terjadi 

oksidasi lemak yang menyebabkan lemak menjadi berbau.  

 

2. Ketengikan hidrolisis (hydrolytic rancidity) 

Ketengikan minyak dapat disebabkan oleh reaksi hidrolisis. Dengan adanya air, lemak dapat 

terhidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak (yang disebut asam lemak bebas).  

 

           O 

H2C ⎯ O ⎯ C    H2C ⎯ OH 

          R 

                     O         O 
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Reaksi ini dipercepat oleh: 

- Panas   

Reaksi hidrolisis ini terjadi pada proses deep frying yang dilakukan pada suhu tinggi. 

- Enzim lipase 

Enzim lipase aktif pada suhu hangat. Contoh: 

• Apabila butter disimpan pada suhu hangat, maka asam butirat menjadi bebas, 

sehingga menyebabkan bau tengik. 

• Apabila whipping cream disimpan lama, maka asam butirat menjadi bebas, 

sehingga menyebabkan bau pahit. 

 

3. Ketengikan oksidasi (oxidative rancidity) 

Ketengikan minyak dapat juga disebabkan oleh reaksi oksidasi pada asam lemak tidak jenuh 

dalam lemak. Bau tengik ditimbulkan oleh pembentukan dan pemecahan hidroperoksida.  

 
  

Hidroperoksida akan pecah menjadi senyawa dengan rantai karbon yang lebih pendek, seperti 

asam lemak, aldehid, keton. Senyawa ini bersifat volatil dan menimbulkan bau tengik pada lemak. 

 

Hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghambat proses ketengikan: 

- Lemak/minyak disimpan pada wadah yang gelap dan dingin. 
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- Wadah terbuat dari stainless steel atau aluminium. Hindari wadah yang terbuat dari besi 

atau tembaga. 

- Hindari kontak antara lemak/minyak dengan oksigen dan peroksida. 

- Penambahan antioksidan atau sequestran pada lemak  

 

ANTIOKSIDAN 
 

Antioksidan adalah senyawa yang dapat menghambat ketengikan yang disebabkan oleh reaksi oksidasi 

(oxidative rancidity).  

 

Contoh antioksidan: 

1. Antioksidan sintesis, yang berupa senyawa fenol. 

- BHA : butylated hydroxy anisole 

- BHT : butylated hydroxy toluene 

- PG : propyl gallate 

- TBHQ : tertiary butyl hydroxy guinone 

Antioksidan tersebut banyak dipakai pada margarin dan cracker. 

2. Antioksidan alami 

- Tokoferol 

Banyak terdapat pada biji-bijian. Tokoferol banyak mengandung ikatan rangkap yang 

mudah dioksidasi, sehingga akan melindungi lemak dari oksidasi.  

- Asam fitat  

Banyak terdapat pada sereal, legum, kacang-kacangan, dan biji-bijian berlemak. Efektif 

mencegah rancidity fosfolipid (yang dikatalisis oleh Fe) pada ayam dan daging olahan. 

3. Sequestran (pengikat logam) 

Yang termasuk sequestran adalah asam di/trikarboksilat, asam sitrat, EDTA (ethylene diamine 

tetra acetate).  

EDTA sering digunakan dalam minyak salad. 

 

Penambahan cream of tartar pada roti dapat meningkatkan efektivitas tokoferol dalam minyak sayur yang 

digunakan. 

 

Cracker, cookies dan gorengan mudah tengik karena reaksi oksidasi. Oleh karena itu, produk tersebut 

membutuhkan antioksidan yang stabil pada suhu tinggi, yaitu: 

- BHA 
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- Gula pasir dan glukosa 

Penambahan gula pasir dan glukosa pada sugar cookies akan membuat cookies lebih 

tahan tengik daripada hanya ditambahkan gula pasir saja, karena reaksi amina dengan 

gula pereduksi (yang berperan dalam pencoklatan cookies) juga berperan sebagai 

antioksidan. 

 

MINYAK GORENG 
 

Minyak goreng berfungsi sebagai penghantar panas, penambah rasa gurih dan penambah nilai kalori 

bahan pangan. Minyak goreng tidak boleh berbau dan berasa. 

 

Bahan pangan dimasak dalam minyak panas dengan dua cara, saute dan deep-frying. Selama proses 

penggorengan, terjadi perubahan pada bahan pangan, yaitu: 

-    bahan pangan menjadi matang 

-    permukaan menjadi coklat karena karamelisasi gula dan reaksi pencoklatan 

 

Menggoreng adalah proses dehidrasi yang melibatkan transfer air dari bagian dalam bahan pangan ke 

permukaan, yang kemudian diubah menjadi uap oleh suhu yang tinggi. Menggoreng dalam waktu yang 

lama akan menyebabkan minyak rusak karena: 

- Minyak berkontak dengan oksigen 

- Minyak berkontak dengan bahan pangan 

- Akumulasi senyawa hasil pemecahan lemak 

- Proses penggorengan terjadi pada suhu tinggi dan waktu yang lama 

 

Minyak goreng yang rusak akan menjadi: 

- Warnanya berubah, dari kuning menjadi coklat 

Hal ini terjadi karena adanya molekul-molekul yang berikatan membentuk rantai panjang 

(polimer), selain itu molekul tidak jenuh akan membentuk komponen siklik. 

- Lebih kental 

- Cenderung berbuih 

- Mengandung asam lemak, gliserol, monogliserida dan digliserida.  

 

 

Penyerapan minyak goreng oleh bahan pangan dipengaruhi oleh: 

- Suhu penggorengan 
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Suhu penggorengan optimum berkisar antara 177 - 221 oC. Apabila bahan yang digoreng terlalu 

banyak, maka suhu menjadi turun sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk menggoreng. 

- Kualitas minyak 

Apabila kualitas minyak baik, maka absorpsi minyak rendah. Apabila kualitas minyak rendah atau 

minyak kental, maka absorpsi minyak tinggi. 

- Bahan yang digoreng 

Contoh bahan yang merusak minyak adalah baking powder, telur, susu. 

Donat yang kadar lemaknya rendah, maka absorpsinya rendah. 

Adonan yang mengandung lesithin, maka absorpsinya tinggi. 

 

 


