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ABSTRAK 

 

Fitriani, Asih. 2006. Profil Asam Lemak Omega-3 Dalam Hati Ikan Manyung 
(Arius thalassinus) Yang Mengalami Pemanasan Pendahuluan 
(Blanching). Tugas Akhir II. Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing:          
I. Ir. Winarni Pratjojo, M.Si, II. Ir. Sri Wahyuni, M.Si. 

 
 Ikan merupakan sumber makanan yang berprotein tinggi, selain itu juga 
mengandung vitamin, air dan lemak. Lemak yang terkandung dalam ikan pada 
umumnya adalah asam lemak poli tak jenih yang biasa dikenal dengan Omega-3. 
Permasalahan yang timbul adalah apakah dalam hati ikan manyung yang 
mengalami pemansan pendahuluan (blanching) terdapat asam lemak Omega-3 
jenis EPA dan DHA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memisahkan minyak 
dari hati ikan manyung dan mengetahui apakah dalam minyak tersebut terdapat 
asam lemak Omega-3 jenis EPA dan DHA, untuk mengetahui berapa kadar asam 
lemak Omega-3 jenis EPA dan DHA dalam hati ikan manyung setelah mengalami 
pemanasan pendahuluan (blanching) dan untuk mengetahui waktu pemanasan 
pendahuluan (blanching) yang optimum untuk memperoleh EPA dan DHA. 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis pendahuluan dan analisis setelah 
perlakuan. Analisis pendahuluan terhadap hati ikan manyung yaitu analisis kadar 
air, kadar minyak, angka penyabunan, angka iod dan angka asam. Minyak dari 
hati ikan manyung diperoleh dengan cara ekstraksi menggunakan metode folch 
yaitu menggunakan pelarut kloroform dan metanol dengan perbandingan 2:1. 
Sedangkan analisis setelah perlakuan, hati ikan manyung diblanching selama 2, 3, 
4, 5 dan 6 menit kemudian diekstraksi dengan menggunakan metode yang sama. 
Hati ikan manyung setelah diekstraksi dianalisis menggunakan kromatografi gas. 

Dari hasil penelitian diperoleh kadar air 81,414%, kadar minyak 4,80%, 
angka iod 104,70, angka penyabunan 279,52 dan angka asam 7,60. Kadar EPA 
setelah diblanching berturut-turut adalah 1,0815%, 1,1668%, 1,2125%, 1,5867% 
dan 1,3882%. Sedangkan kadar DHAnya berturut-turut adalah 2,1321%, 
2,1511%, 2,567%, 2,6168%, dan 2,3381%. Dari hasil penelitian dapat dilihat 
bahwa waktu pemanasan yang optimum untuk memperoleh EPA dan DHA dalam 
hati ikan manyung adalah 5 menit dengan kadar EPA 1,5867% dan DHA 
2,6168%.  

 
 

Kata kunci: Hati ikan manyung, pemanasan pendahuluan (blanching), ekstraksi,  
asam lemak Omega-3 jenis EPA dan DHA.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Ikan merupakan sumber makanan yang berprotein tinggi, selain itu juga 

mengandung vitamin, air dan lemak. Lemak yang terkandung dalam ikan 

umumnya adalah asam lemak poli tak jenuh yang biasa dikenal dengan Omega-3 

(http://www.psr.org).  

Pada umumnya bagian dari ikan yang sering dikonsumsi oleh manusia 

adalah bagian daging, sedangkan sisanya dibuang termasuk hati. Hati ikan jarang 

dikonsumsi karena hati merupakan tempat menumpuknya zat-zat beracun, apalagi 

kalau lingkungan laut tempat ikan itu hidup tercemar logam beracun. Akan tetapi 

beberapa kontaminan juga akan menjangkau bagian jaringan otot atau daging 

(Nettleton, 1995).  

Penelitian tentang kontaminan pada ikan juga sudah banyak dilakukan 

diantaranya adalah analisis cemaran timbal (Pb) pada ikan di sungai Kaligarang 

daerah intake PDAM Semarang. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa 

kandungan atau kadar Pb rata-rata pada ikan yang hidup di sungai Kaligarang 

daerah intake PDAM Semarang adalah sebagai berikut:  

untuk ikan ukuran sedang bagian kepala/insang   =   2,3265 ppm 

untuk ikan ukuran sedang bagian daging              =   1,9242 ppm 

untuk ikan ukuran besar bagian kepala/insang      =   3,0134 ppm 

untuk ikan ukuran besar bagian daging                 =   1,7864 ppm 

(Lestari, 2003) 



 

 

Hal ini membuktikan bahwa tidak hanya hati saja yang terkontaminsi tetapi 

daging, kepala dan insangpun dapat terkontaminasi oleh logam beracun. 

Asam lemak Omega-3 mempunyai arti khusus dalam ilmu gizi karena 

mengandung asam lemak yang berhubungan dengan kesehatan dan kecerdasan. 

Asam lemak yang berhubungan dengan kesehatan adalah EPA (Eicosa Pentaenoic 

Acid) Sedangkan asam lemak yang berhubungan dengan kecerdasan dikenal 

dengan DHA (Docosa Hexaenoic acid) (Nettleton, 1995). 

Lemak dari ikan laut mengandung polyunsaturated, yaitu jenis lemak 

penghasil asam lemak Omega-3. Ikan air tawar mengandung asam lemak Omega-

3 lebih rendah daripada ikan laut (Monsen, 1985; Vlieg and Body dalam Wang, 

1990). Asam lemak Omega-3 biasa terdapat dalam ikan laut antara lain tuna, 

tongkol, cod, salmon, sardin dan mackerel (http://www.psr.org). Demikian juga 

pada bagian daging dan kepala ikan manyung mengandung EPA dan DHA 

(Sjamsiah dan Winarni, 2001). 

Asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap banyak atau 

polyunsaturated fatty acids (PUFA) menyebabkan minyak ikan sangat rentan 

terhadap oksidasi sehingga menyebabkan ketengikan. Proses oksidasi dapat terjadi 

karena beberapa hal antara lain: udara, cahaya, enzim, logam (Cu, Fe). Proses 

oksidasi asam lemak Omega-3 dapat dicegah dengan cara menambahkan 

antioksidan, disimpan dalam freezer (dibekukan) dan pemanasan pendahuluan 

(blanching). Dalam penelitian ini dipilih dengan cara pemanasan pendahuluan 

(blanching) yaitu dengan menggunakan air panas yang bertujuan untuk 

menginaktifkan enzim khususnya enzim lipoksigenase. Enzim lipoksigenase 



 

 

merupakan enzim yang mengkatalis oksidasi asam lemak poli tak jenuh 

(polyunsaturated). Proses blanching ini dipilih karena biayanya relatif murah dan 

mudah dilakukan (Winarno, 1995). 

Di kota-kota pantai utara Jawa banyak dijual ikan laut, diantaranya ikan 

manyung. Ikan manyung mempunyai potensi dalam meningkatkan kebutuhan 

pangan dan gizi masyarakat. Potensi ini terlihat dari beragamnya cara pengolahan 

ikan tersebut, misalnya dengan cara memasak atau dengan cara memanggang. 

Hati ikan manyung di jual dalam keadaan mentah serta kebanyakan dikonsumsi 

oleh masyarakat nelayan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan 

penelitian tentang kandungan asam lemak omega-3 pada hati ikan manyung. 

Penelitian tentang omega-3 sudah banyak dilakukan, antara lain: pengaruh 

penambahan antioksidan Butilat Hidroksianisol dan Propil Gallat terhadap 

kerusakan asam lemak Omega-3 dalam kepala ikan manyong (Arius thalassinus). 

Dalam penelitian ini diperoleh hasil kandungan Omega-3 jenis EPA setelah 

ditambah dengan antioksidan kemudian dikukus dan telah disimpan selama 0 

minggu adalah 4,58% dan selama 3 minggu adalah 3,42%. Sedangkan untuk DHA 

setelah 0 minggu adalah 5,43% dan setelah 3 minggu adalah 0,56%. Hal ini 

menunjukan bahwa dalam kepala ikan manyung lebih banyak mengandung 

Omega-3 DHA daripada EPA (Sjamsiah, 2001). 

Selain itu, penelitian tentang Omega-3 yang telah dilakukan adalah 

efektivitas vitamin E dan BHT sebagai penghambat oksidasi asam lemak Omega-

3 jenis EPA dan DHA pada daging ikan manyung. Asam lemak Omega-3 pada 

daging ikan manyung yang telah dikukus kandungan DHAnya lebih tinggi 

daripada EPA yaitu 5,28% dan 1,9% (Winarni, 2001). Akan tetapi sampai saat ini 

belum ada penelitian Omega-3 dalam hati ikan manyung.  



 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan 

dalam penelitian ini adalah apakah dalam hati ikan manyung yang mengalami 

pemanasan pendahuluan (blanching) terdapat asam lemak Omega-3 jenis EPA 

dan DHA ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Memisahkan minyak dari hati ikan manyung dan mengetahui apakah dalam 

minyak tersebut terdapat asam lemak Omega-3 jenis EPA dan DHA. 

2. Mengetahui berapa kadar asam lemak omega-3 jenis EPA dan DHA dalam 

hati ikan manyung setelah mengalami pemanasan pendahuluan (blanching) 

3. Mengetahui waktu pemanasan pendahuluan (blanching) yang optimum untuk 

memperoleh EPA dan DHA yang optimum dalam hati ikan manyung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan kepada masyarakat 

akan pemanfaatan hasil alam terutama hasil laut khususnya ikan untuk kesehatan, 

pertumbuhan dan kecerdasan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Ikan Manyung (Arius thalassinus) 

Ikan manyung mempunyai nama yang berbeda-beda berdasarkan 

daerahnya. Daerah Jawa dikenal dengan ikan manyong, Jawa Barat atau Jakarta 

ikan manyung, manyung kerbo atau duri utik. Sedangkan daerah Sumatera Selatan 

adalah ikan gagak putih, Riau adalah duri padi atau duri utek, Kalimantan Barat 

adalah gugup dan daerah Sulawesi selatan adalah barukang, dengan nama latin 

adalah Arius thalassinus. 

Klasifikasi ikan manyung  

Ordo     : Ostariophysi 

Famili   : Ariidae 

Genus   : Arius 

Ikan manyung (Arius thalassinus) mempunyai ciri-ciri: bentuk badan 

memanjang dan kuat, kepala picak (gepeng), bersungut 3 pasang (2 pasang pada 

rahang bawah dan 1 pasang pada rahang atas). Perisai kepala beralur dan berbintik-

bintik, gigi pada langit-langit tersusun dalam 3 kelompok, terdapat sirip lemak 

dibelakang sirip punggung. Sirip punggung, dada dan dubur masing-masing berjari 

keras 1 dan mengandung bisa. Hidup di dasar, muara sungai, daerah pantai sampai 

tempat-tempat yang agak dalam. Termasuk ikan buas, makanannya organisme dasar 

(kerang-kerangan, udang, ikan), dan panjangnya mencapai 150 cm. 



 

 

Ikan manyung berwarna merah sawo atau merah sawo keabuan bagian 

atas, putih merah maya-maya bagian bawah, dan sirip-siripnya (punggung, dubur) 

ujungnya gelap. Ikan manyung tersebar di seluruh perairan pantai, lepas pantai 

Indonesia terutam Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulsel, Sultera, Arafuru. Ke Utara 

sepanjang pantai India, Thailand, sepanjang pantai Laut Cina Selatan. Ke Selatan 

sampai Australia kecuali bagian Selatan benua tersebut. 

Ikan manyung termasuk ikan domersal. Penangkapan dengan trawl, 

pancing, jaring insang, rawai dasar. Ikan manyung umumnya dipasarkan dalam 

bentuk asin kering yang biasa disebut jambal roti (mahal harganya). Gelembung 

udaranya dipasarkan dalam bentuk kering (kerupuk perut ikan) (Rifa’i dan 

Pertagunawan, 1982). 

Gambar ikan manyung adalah sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 
Gambar 1.  Ikan Manyung (Arius thalassinus).(http://species.fishindex. 

com/photo_28155arius_thalassinus.html ) 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

B. Minyak Ikan 

Lemak dan minyak adalah suatu trigliserida atau triasilgliserol. Perbedaan 

antara suatu lemak dan minyak adalah pada temperatur kamar lemak berbentuk 

padat dan minyak bersifat cair. Lemak tersusun oleh asam lemak jenuh sedangkan 

minyak tersusun oleh asam lemak tidak jenuh. Lemak dan minyak adalah bahan-

bahan yang tidak larut dalam air. Struktur trigliserida adalah sebagai berikut: 

H2C O

HC

H2C

O

O

C

C

C

O

O

O

R1

R2

R2  

Gambar 2. Trigliserida 

 Keterangan:  

R1, R2, R3 = asam lemak suku tinggi. 

Ikan secara garis besar digolongkan dalam ikan kurus yang menyimpan 

lemaknya sebagai triasilgliserol dalam hati (misalnya ikan Cod) dan ikan gemuk 

(makarel dan haring). Minyak ikan mengandung banyak asam lemak rantai sangat 

panjang dengan lebih dari 20 atom karbon yang sebagian besar mempunyai 5-6 

ikatan rangkap. Komposisi asam lemak ikan berbeda, tergantung jenis ikan, 

makanannya dan musim (Almatsier, 2003) 

Omega-3 terdapat pada minyak ikan. Penggunaan minyak ikan tersebut 

sebagai sumber vitamin A dan D telah lama dikenal luas di seluruh dunia. Di 

Skotlandia minyak ikan digunakan untuk membantu pertumbuhan tulang dan 

perkembangan syaraf pusat. Di Inggris, Perancis, Jerman, dan Belanda minyak 



 

 

hati ikan cod digunakan untuk menyembuhkan penyakit paru-paru, rematik dan 

penyakit tulang lainnya. Berbagai penyakit tersebut dapat disembuhkan karena 

minyak ikan mengandung asam lemak omega-3 (Duthie dan Barlow, 1992 dalam 

Nurjanah, 2002). 

Pada minyak ikan terdapat Omega-3 yaitu asam eikosapentaenoat (EPA) 

dan asam dokosaheksaenoat (DHA). Di samping EPA dan DHA, minyak ikan 

juga mengandung 18:4 ω-3,  20:4 ω-3 dan bahkan 18:5 ω-3. Sedangkan asam 

lemak linolenat (lna, 18:3 ω-3) jarang dijumpai, tetapi tersedia melimpah pada biji 

tumbuhan tertentu, misalnya pada minyak biji lobak, minyak biji kedelai dan biji 

kismis hitam (Nettleton, 1995). Minyak ikan selain sebagai sumber asam lemak 

Omega-3 juga merupakan sumber yang baik untuk asam lemak Omega-6, asam 

linoleat dan asam arakhidonat (Nettleton, 1995). 

Asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap banyak atau 

polyunsaturated fatty acids (PUFA) menyebabkan minyak ikan sangat rentan 

terhadap oksidasi sehingga menyebabkan ketengikan. Proses oksidasi dapat terjadi 

karena beberapa hal antara lain: udara, cahaya, enzim, logam (Cu, Fe) (Ketaren, 

1986).  

Proses oksidasi asam lemak Omega-3 dapat dicegah dengan cara 

menambahkan antioksidan, disimpan dalam freezer (dibekukan) dan pemanasan 

pendahuluan (blanching). Dalam penelitian ini dipilih dengan cara pemanasan 

pendahuluan (blanching) yaitu dengan menggunakan air panas yang bertujuan 

untuk menginaktifkan enzim khususnya enzim lipoksigenase. Enzim 

lipoksigenase merupakan enzim yang mengkatalis oksidasi asam lemak poli tak 



 

 

jenuh (polyunsaturated). Proses blanching ini dipilih karena biayanya relatif 

murah dan mudah dilakukan (Winarno, 1995). 

 

C. Asam Lemak Omega-3 

Asam lemak omega-3 adalah asam lemak poli tak jenuh yang mempunyai 

ikatan rangkap banyak, ikatan rangkap pertama terletak pada atom karbon ketiga 

dari gugus metil. Ikatan rangkap berikutnya terletak pada nomor atom karbon 

ketiga dari ikatan rangkap sebelumnya. Gugus metil adalah gugus terakhir dari 

rantai asam lemak. Contoh asam lemak omega-3 adalah  asam lemak 

eikosapentaenoat EPA      (C 20: 5, ω-3), dan asam lemak dokosaheksaenoat DHA 

(C 22: 6, ω-3). Struktur Omega-3 EPA dan DHA adalah sebagai berikut: 

 
 

 

Eicosa Pentaenoic Acid (EPA) 

H3C

COOH  

Docosa Hexaenoic Acid (DHA) 

Gambar 3. struktur EPA dan DHA ( http://www.psr.org ) 

Dua asam lemak Omega-3 pada ikan adalah asam eikosapentaenoat (EPA, 

20:5 ω-3) dan dokosaheksaenoat (DHA, 22:6 ω-3), sedangkan asam lemak 

linolenat (lna, 18:3 ω-3) jarang dijumpai, tetapi tersedia melimpah pada biji 

tumbuhan tertentu, misalnya pada minyak biji lobak, minyak biji kedelai dan biji 

kismis hitam (Nettleton, 1991 dalam Nettleton, 1995).  

H3C COOH



 

 

Tabel 1. Kandungan EPA dan DHA pada beberapa jenis ikan: 

Jenis Ikan EPA (g /100 g) DHA (g / 100 g) 
Sardines 0,4 0,6 
Dogfish, spiny 0,7 1,2 
Chum Salmon 0,4 0,6 
Pink Salmon 0,4 0,6 
Cod (Pasific) 0,17 0,29 
Cod liver  0,147 0,041 
Bluefin tuna 0,4 1,2 
Capelin 0,6 0,5 
Pasific herring 0,7 0,9 
Atlantic herring 0,7 0,9 

      
(Hepburn dkk, 1986 dalam Nettleton, 1995) 

 
Ikan yang banyak mengandung EPA dan DHA adalah ikan yang terutama 

hidup dalam air laut yang dingin dan dalam. Asam lemak Omega-3 diperoleh dari 

Plankton. Ikan bisa mengubah asam linolenat menjadi EPA dan DHA tetapi tidak 

begitu efisien. Hal ini karena umumnya ikan tidak bisa mensintesis asam lemak 

Omega-3 dalam dirinya sendiri tetapi disintesis dari fitoplankton yang dikonsumsi 

oleh ikan-ikan tersebut, dan terkonsentrasi pada rantai makanan (Almatsier, 

2003).  

Lemak dari ikan laut mengandung polyunsaturated, yaitu jenis lemak 

penghasil asam lemak Omega-3. Ikan air tawar mengandung asam lemak Omega-

3 lebih rendah daripada ikan laut (Monsen, 1985; Vlieg and Body dalam Wang, 

1990). Asam lemak Omega-3 biasa terdapat dalam ikan laut antara lain tuna, 

tongkol, cod, salmon, sardin dan mackerel (http://www.psr.org). 

Asam lemak Omega-3 EPA sangat bermanfaat untuk kesehatan 

diantaranya mengurangi resiko penyakit jantung dan menghambat penyempitan 

pembuluh darah. Selain itu, Omega-3 juga berkhasiat untuk memperbaiki tekanan 



 

 

darah pada penderita hipertensi serta penyakit diabetes                            

(www.sinarharapan.co.id/iptek/kesehatan/2002/04/3/kes01.html). Sedangkan 

DHA merupakan komponen yang penting untuk pertumbuhan otak, pertumbuhan 

retina mata (penglihatan) yang baik serta pembentukan saraf-saraf yang baik 

(http://anispharmacy.com/dha.htm). Kekurangan asam lemak Omega-3 dapat 

mengakibatkan gangguan saraf dan penglihatan. Pada bayi kekurangan asam 

lemak Omega-3 dapat mengakibatkan proses pembentukan sel neuronnya 

terhambat sehingga bayi bisa cacat, kualitasnya rendah serta proses tumbuh 

kembang sel otak tidak normal atau di bawah optimal (Almatsier, 2003). 

Jumlah PUFA (polyunsaturated fatty acids) yang optimum untuk 

dikonsumsi adalah 6-10 % dari total energi yang dibutuhkan setiap hari. 

Kekurangan PUFA dapat menyebabkan risiko terkena kanker, menurunkan 

kekebalan tubuh, meningkatkan risiko arteriosklerosis, meningkatkan jumlah 

peroksida sehingga mempercepat proses penuaan dan meningkatkan risiko terkena 

batu empedu (Nurjanah, 2002). 

Asam lemak Omega-3 apabila dikonsumsi berlebihan juga akan 

memberikan dampak negatif, antara lain menyebabkan badan berbau minyak ikan, 

menimbulkan gangguan pencernaan dan pendarahan pada saat luka, operasi, atau 

bila terserang mimisan akan lebih lama sembuhnya karena proses penggumpalan 

darah lamban (Mohamad, 2003 ).  

 

 

 

 



 

 

R C
H

C
H

C O O H O 2

R C CH 3

O

R C C
H 2

CO O H

O

+

asam  lem ak asam  keton

m etil keton

D. Oksidasi Lemak 

Bahan makanan berlemak merupakan medium yang baik bagi 

pertumbuhan beberapa jenis jamur dan bakteri. Kerusakan lemak di dalam bahan 

pangan dapat terjadi selama proses pengolahan, misalnya pada proses 

pemanggangan, penggorengan dengan cara deep frying (menggoreng dengan 

minyak goreng yang banyak sekali) dan selama penyimpanan. Kerusakan ini 

menyebabkan bahan pangan berlemak mempunyai bau dan rasa yang tidak enak 

sehingga menurunkan mutu dan nilai gizi bahan pangan berlemak. 

Ketengikan dalam bahan pangan berlemak disebabkan oleh: oksidasi 

(oksidative rancidity), enzim (enzymatic rancidity) dan proses hidrolisis (hidrolitic 

rancidity) (Ketaren, 1986). 

1.  Ketengikan oleh oksidasi (oksidative rancidity) 

Ketengikan ini terjadi karena proses oksidasi oleh oksigen udara terhadap 

asam lemak tidak jenuh dalam lemak. Proses oksidasi dapat terjadi pada suhu 

kamar dan selama proses pengolahan menggunakan suhu tinggi. Contoh reaksi 

oksidasi asam lemak dapat dilihat pada gambar 4. 

 

 

 

 

 
 
 

 

Gambar 4. Reaksi oksidasi asam lemak 
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Hasil oksidasi lemak dalam bahan pangan tidak hanya mengakibatkan rasa 

dan bau tidak enak tetapi juga dapat menurunkan nilai gizi, karena kerusakan 

vitamin dan asam lemak esensial dalam lemak. Beberapa persenyawaan organik, 

dapat menghambat proses oksidasi yang disebut antioksidan. Senyawa organik 

sintesis yang sengaja ditambahkan untuk menghambat proses oksidasi lemak, 

misalnya BHT, BHA dan sebagainya. 

 

 

 

 

      

 

 

BHT (Butylated hidroxytoluen)               BHA (Butylated hidroxyanisole) 

Gambar 5. Struktur BHT dan BHA (Ketaren, 1986). 

2. Ketengikan oleh enzim (enzymatic rancidity)   

Bahan pangan berlemak dengan kadar air dan kelembaban udara tertentu, 

merupakan medium yang baik bagi pertumbuhan jamur. Jamur tersebut 

mengeluarkan enzim yang dapat menguraikan trigliserida menjadi asam lemak 

bebas dan gliserol. Enzim lipoksidase atau disebut juga enzim lipoksigenase 

merupakan enzim yang mampu mengoksidasi asam lemak tak jenuh 

(polyunsaturated fatty acids). Ketengikan oleh enzim ini dapat dihambat dengan 
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cara pemanasan pendahuluan (blanching). Reaksi oksidasi oleh enzim dapat 

dilihat pada gambar 6 dan 7. 

 
 
 
 
 
 
 

 
       

   

       Trigliserida                                                 Gliserol        Asam Lemak Bebas        

 
Gambar 6. reaksi oksidasi oleh enzim lipase (Winarno, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     3-heksenal                                                                2-heksenal 

Gambar 7. Reaksi oksidasi oleh enzim lipoksigenase (http://www.case.edu/artsci 
/chem/faculty/salomon/Mechanisms.htm) 
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3. Ketengikan oleh proses hidrolisis (hidrolitic rancidity) 

Komponen zat berbau tengik dalam minyak selain dihasilkan dari proses 

oksidasi dan enzimatis, juga disebabkan oleh hasil hidrolisis asam lemak. Dalam 

reaksi hidrolisis minyak atau lemak diubah menjadi asam-asam lemak bebas dan 

gliserol. Reaksi hidrolisis yang dapat mengakibatkan kerusakan minyak terjadi 

karena adanya sejumlah air dalam minyak atau lemak tersebut. Reaksi ini yang 

dapat menghasilkan bau tengik pada minyak tersebut, reaksi hidrolisis minyak 

dapat dilihat pada gambar 8. 
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Trigliserida                                                          Gliserol      Asam lemak bebas  

Gambar 8. Reaksi hidrolisis minyak (Ketaren, 1986) 

 

E. Pemanasan Pendahuluan 

Pemanasan pendahuluan (blanching) merupakan salah satu cara untuk 

mangatasi proses oksidasi pada asam lemak tak jenuh. Proses blanching bertujuan 

untuk menginaktifkan enzim khususnya enzim lipoksigenase yaitu dengan cara 

menggunakan air panas. Enzim lipoksigenase aktif pada suhu rendah. Enzim 

lipoksigenase ini mengkatalis oksidasi asam lemak tak jenuh (polyunsaturated) 

(Winarno, 1995). 



 

 

Sebagaimana protein, enzim dengan mudah dapat didenaturasi dengan 

bermacam-macam cara seperti diantaranya, pemanasan (blanching). Karena itu, 

kebanyakan untuk menghancurkan kegiatan enzim cukup dengan memanaskannya 

selama 2 sampai 6 menit. Penginaktifan enzim dengan cara pemanasan itu banyak 

dipergunakan di dalam industri pangan (Sakidja, 1989) 

Proses pemanasan (blanching) dilakukan dengan cara hati dipotong 

dengan ukuran kecil yang bertujuan agar hantaran panas dapat masuk ke dalam 

secara merata. Kemudian potongan hati dimasukkan kedalam air panas selama 2-6 

menit. 

 

F. Ekstraksi Lemak 

Ekstraksi dengan menggunakan pelarut merupakan salah satu metode 

pemisahan yang baik dan populer karena dapat dilakukan untuk tingkat mikro 

maupun makro. Ekstraksi terdiri dari dua macam yaitu ekstraksi padat-cair dan 

cair-cair. Ekstraksi padat-cair dapat dikerjakan dengan alat soxhlet, di mana pada 

ekstraksi ini terjadi keseimbangan di antara fasa padat dan fasa cair (pelarut). 

Ekstraksi cair-cair merupakan suatu pemisahan yang didasarkan pada perbedaan 

kelarutan komponen dua pelarut yang tidak saling bercampur. Alat yang 

digunakan adalah alat yang sederhana yaitu corong pisah. 

Prinsip ekstraksi menggunakan pelarut didasarkan pada distribusi zat 

terlarut dan perbandingan tertentu antara dua pelarut yang tidak saling bercampur. 

Partisi zat terlarut (solut) dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur 

ditentukan oleh hukum distribusi. Menurut Nernst apabila suatu zat terlarut akan 
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membagi dirinya antara dua cairan yang tidak saling bercampur sedemikian rupa 

sehingga angka banding konsentrasi pada keseimbangan adalah konstanta pada 

suatu temperatur tertentu: 

. 

 

 

Keterangan: 

[A]1 menyatakan konsentrasi zat terlarut A dalam fasa cair 1. 

[A]2 menyatakan konsentrasi zat terlarut A dalam fasa cair 2. 

Perbandingan aktivitas A dalam kedua fasa tersebut adalah konstan dan 

tidak tergantung pada kuantitas total dari zat terlarut A. Dengan demikian pada 

suhu tertentu: 

KD = [Aorg] / [Aaq] 

Dengan KD adalah koefisien distribusi atau koefisien partisi. Untuk larutan yang 

encer, aktivitas zat terlarut A dalam dua pelarut dianggap sama dengan 

konsentrasi. Harga k sering merupakan pendekatan perbandingan kalarutan A 

pada masing-masing pelarut.  

Bila konsentrasi total senyawa diperhitungkan maka digunakan istilah 

perbandingan distribusi, di mana: 

 

 

( Day dan Underwood, 1989). 

Minyak atau lemak dapat diperoleh dengan cara mengekstraksi jaringan 

tanaman atau hewan yang mengandung lemak. Salah satu faktor yang 



 

 

mempengaruhi keberhasilan ekstraksi adalah pemilihan pelarut. Pada proses 

pelarutan suatu zat, pemilihan pelarut didasarkan pada prinsip “like dissolves 

like”. Pemilihan bahan pelarut yang paling sesuai untuk ekstraksi lemak atau 

minyak adalah berdasarkan tingkat kepolaran. Pada dasarnya suatu bahan akan 

mudah larut dalam pelarut yang sama polaritasnya. Karena polaritas lemak 

berbeda-beda maka tidak ada bahan pelarut umum untuk semua jenis lemak 

(Ratna dalam Nilasari, 2004). 

Pada umumnya pemisahan lemak dalam jaringan hewan misalnya ikan 

adalah dengan menggunakan pelarut kloroform, metanol dan air. Ada dua metode 

ekstraksi lemak dalam ikan yaitu metode Folch dkk dan metode Bligh dan Dyer. 

Metode Folch menggunakan campuran pelarut kloroform dan metanol dengan 

perbandingan 2:1, v/v sedangkan metode Bligh dan Dyer menggunakan campuran 

pelarut kloroform: metanol: air dengan perbandingan 1: 2: 0,8, v/v/v (http:// w 

ww.lipidlibrary.co.uk /top i cs/ext ract/file .pdf  ) 

 
 
G. Kromatografi Gas 

Kromatografi merupakan salah satu metode pemisahan komponen-

komponen campuran di mana cuplikan berkesetimbangan di antara dua fasa, yaitu 

fasa gerak yang membawa cuplikan dan fasa diam yang menahan cuplikan secara 

selektif. Bila fasa yang dipakai bersifat polar maka zat-zat yang bersifat nonpolar 

akan terpisah terlebih dahulu karena zat bersifat polar terikat kuat pada fasa 

diamnya. Jika fasa diam bersifat polar maka fasa gerak yang digunakan bersifat 

nonpolar, demikian pula sebaliknya. Pemisahan dengan kromatografi didasarkan 



 

 

pada perbedaan kesetimbangan komponen-komponen campuran di antara fasa 

gerak dan fasa diam. 

Larutan yang akan dianalisis dimasukkan ke dalam mulut kolom. 

Komponen-komponen berdistribusi di antara dua fasa. Penambahan fasa gerak 

(eluen) mendesak pelarut yang mengandung bagian cuplikan turun ke bagian 

bawah kolom. Oleh karena perpindahan komponen hanya dapat terjadi dalam fasa 

gerak, kecepatan rata-rata perpindahan suatu komponen tergantung pada waktu 

yang diperlukan dalam fasa itu, ada komponen yang suka berada dalam fasa diam 

dan ada komponen yang suka berada dalam fasa gerak. Perbedaan sifat ini 

menyebabkan komponen-komponen campuran memisah. Bila suatu detektor yang 

peka terhadap komponen-komponen tersebut ditempatkan di ujung kolom dan 

sinyalnya diplot sebagai fungsi waktu (atau volume fasa gerak yang ditambahkan) 

maka akan diperoleh sejumlah puncak. Plot ini disebut kromatogram yang 

berguna untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Posisi puncak pada sumbu waktu 

berfungsi untuk mengidentifikasi komponen cuplikan sedang luas puncak 

merupakan ukuran kuantitatif tiap komponen. 

Keuntungan penggunaan kromatografi gas ini selain kecepatan dan variasi 

penggunaannya yang luas, juga karena dengan cara ini hanya dibutuhkan jumlah 

sampel yang relatif sangat kecil. 

Meskipun dengan sampel yang sangat kecil, jika komponen yang 

jumlahnya banyak dengan mudah dapat dipisahkan dalam bentuk kromatogram 

yang dapat memberikan informasi tidak hanya kuantitasnya, tetapi juga 

identitasnya. Kelemahannya adalah teknik ini adalah terbatas untuk zat yang 

mudah menguap (Adnan, 1997). 



 

 

Gambar 9. Alat Kromatografi Gas 

(Adnan, 1997) 

Gas pembawa 

Senyawa yang tidak stabil secara termal ataupun tidak mudah menguap, 

dapat juga dianalisis dengan kromatografi gas, dengan cara mengubahnya menjadi 

turunan-turunannya yang lebih mudah menguap dan stabil. Misalnya: asam lemak, 

dapat diubah menjadi ester metilik atau metil ester melalui esterifikasi dengan BF3 

dalam pelarut metanol. Alkohol, sterol dan senyawa hidroksi dapat diasetilasi, 

misalkan dengan asam asetat anhidrida dan piridin (Khopkar, S. M, 1983). 

Gambar 9 merupakan gambaran sederhana dari komponen-komponen 

penyusun spektrometer GC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penentuan Objek Penelitian 

1.   Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah hati ikan yang diambil dari ikan 

manyung. Hati ikan manyung tersebut diperoleh dari tempat pemanggangan ikan 

Bandarharjo Semarang. 

2.   Sampel 

Sampel penelitian ini adalah sebagian hati ikan manyung yang diambil 

secara acak dari populasi ikan manyung yang terdapat di tempat pemanggangan 

ikan Bandarharjo Semarang. 

 

B. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah waktu 

pemanasan. 

2.   Variabel terikat 

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis asam 

lemak omega-3 yang terdapat dalam hati ikan manyung. 

 

 

 



 

 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember sampai Maret 2006 di 

Laboratorium Kimia Analitik dan Kimia Organik Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

 

D. Alat dan Bahan 

1.   Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. oven pengering merk Schutzart Din 40050. ID 20, Memmert 

b. alat-alat gelas laboratorium (labu erlenmeyer dilengkapi tutup, corong 

buchner,      botol timbang, buret dan sebagainya) 

c. statif dan klem 

d. penangas air 

e. desikator 

f. gelas arloji 

g. penjepit 

h. neraca digital merk Ghaus Merk SN D2561118280930 

i. panci  

j. pompa vakum 

k. spektrometer GC 

l.  mortir dan stamper 

m. freezer (alat pembekuan)  

 

 

 



 

 

2.  Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Hati ikan manyung 

b. Metanol p.a 

c. Kloroform p.a 

d. Larutan kalium klorida (KCl) 0,88%  

e. Gas nitrogen (N2) 

f. Larutan kalium hidroksida 0,5 M dalam alkohol (KOH 0.5 M) 

g. Larutan asam klorida (HCl) 0,5 N  

h. Larutan kalium iodida (KI) 15%  

i.  Reagent Wijs (I-Cl) 

j. Larutan natrium thiosulfat (Na2S2O3) 0,1N 

k.  Amilum 

l. Indikator PP 

m.  Aquades 

n. Boron trifluorida (BF3)-metanol 

o. n-heksana 

 

E. Cara Kerja 

1.  Analisis Pendahuluan 

a. Analisis kadar air 

Hati ikan sebanyak + 6 g yang telah dihancurkan kemudian ditimbang masing-

masing + 2 g dan dimasukkan dalam gelas arloji lalu dioven +3 jam pada suhu 

105oC kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Kemudian 

dioven lagi selama +  0,5 jam dan dinginkan dalam desikator, timbang sampai 

berat konstan. 



 

 

b. Analisis kadar minyak 

Untuk mengetahui kadar minyak atau lemak pada hati ikan adalah dengan cara 

ekstraksi menggunakan metode Folch dkk. Folch menggunakan pelarut 

campuran kloroform dan metanol dengan perbandingan 2: 1, v/v. Analisis 

kadar minyak: sampel ± 200 g dimasukkan dalam erlenmeyer kemudian 

ditambah metanol 50 mL dan kloroform 100 mL dikocok selama + 5 menit, 

kemudian disaring menggunakan corong Buchner dengan pompa vakum 

dihasilkan filtrat 1 dan residu. Residu ditambah 100 mL kloroform dan 50 mL 

metanol, dikocok selama + 5 menit dan  kemudian disaring menggunakan 

corong Buchner dengan pompa vakum dihasilkan filtrat 2 dan residu. Residu 

yang dihasilkan ditambah dengan 100 mL kloroform dan 50 mL metanol 

dikocok selama + 5 menit kemudian disaring menggunakan corong Buchner 

dengan pompa vakum dihasilkan filtrat 3. Erlenmeyer yang digunakan dicuci 

dengan kloroform dan metanol (20 ml) dan disaring dengan saringan yang 

sama. Filtrat 1, filtrat 2 dan filtrat 3 ditambah KCl 0,88% 10 ml kemudian 

dikocok selama + 5 menit dan didiamkan sampai memisah. Bagian bawah 

(minyak dalam kloroform) dipisahkan dan ditambah Na-Sulfat anhidrid 

hingga jenuh untuk menyerap sisa air yang ada kemudian dikeringkan dalam 

labu leher tiga dengan dialiri gas N2 dibantu pemanasan dalam penangas air 

pada suhu 40-500 C hingga kering dan timbang. Pengeringan dihentikan 

setelah berat konstan kemudian hitung kadar. 

 

 



 

 

c.   Angka Penyabunan 

Angka penyabunan adalah banyaknya miligram KOH yang dibutuhkan untuk 

menyabunkan 1 gram minyak atau lemak. Untuk mengetahui angka 

penyabunan minyak yang telah diekstraksi seperti di atas + 2 g ditimbang 

dalam botol timbang kemudian pindahkan ke dalam erlenmeyer dan 

ditambahkan 25 ml KOH 0,5 N dalam alkohol serta beberapa butir batu didih. 

Setelah ditutup dengan pendingin balik, didihkan dengan hati-hati selama 1 

jam sehingga minyak dan KOH bercampur homogen. Setelah dingin 

ditambahkan beberapa tetes indikator PP dan titrasi kelebihan KOH dengan 

larutan standar 0,5 N HCl sampai menjadi tidak berwarna. Hal ini dilakukan 

terhadap blangko (titrasi tanpa menggunakan sampel). 

 Perhitungan: 
(g) sampelberat  

sampel)  titrasi-blangko  (titrasi x 28,05  

      (Badan Standarisasi Nasional, 1998). 

 
d. Angka Iod 

Angka Iod adalah jumlah gram iod yang dapat diikat oleh 100 gram lemak 

atau minyak. Untuk mengetahui angka iod menimbang kurang lebih 0,1 g 

minyak hasil ekstraksi dalam botol timbang, kemudian dipindahkan pada 

erlenmeyer 300 ml dengan menambahkan eter sebanyak 3 ml, lalu ditambah 

20 ml larutan iodine monoklorida (reagent wijs), tutup dan kocok selama 1 

menit. Setelah itu ditambah larutan KI 10% sebanyak 10 ml dan ditambah 

aquades sebanyak 50 ml. Kemudian dititrasi dengan larutan standar thio-sulfat 

0,1 N sampai warna kuning muda, lalu diberi larutan amilum 1% sebanyak 1-2 



 

 

ml kemudian dititrasi lagi hingga warna biru hilang. Dilakukan juga terhadap 

blangko. 

Perhitungan: 
(g)  sampelberat  
sampel)-(blangko    titrasiml  x N thio x 12, 691 

   (Gardjito dalam Hartanti dan Muslicatun, 2000). 

 
e.  Angka Asam 

Angka asam adalah banyaknya miligram KOH yang diperlukan untuk 

menetralkan asam lemak bebas dalam 1 gram minyak atau lemak. Untuk 

mengetahui angka asam minyak/lemak sebanyak + 5 g masukkan dalam 

erlenmeyer dan ditambah 50 mL alkohol netral 95% kemudian dipanaskan 

dalam penangas air sambil diaduk dan ditutup pendingin balik. Alkohol 

berfungsi untuk melarutkan asam lemak. Setelah didinginkan kemudian 

dititrasi dengan KOH 0,1 N menggunakan indikator PP sampai tepat berwarna 

merah jambu. 

Perhitungan: 
(g) sampelberat  

KOH BM x KOH  N x KOH ml  

       (Badan Standarisasi Nasional, 1998). 

 

2. Analisis Asam Lemak Omega-3 Setelah Perlakuan 

Untuk melihat optimasi waktu pemanasan, ditimbang 5 x 25 g diblanching 

(menggunakan air panas) selama 2, 3, 4, 5, dan 6 menit dalam penangas air  

kemudian didinginkan dalam freezer setelah dibungkus dengan aluminium foil 

untuk menunggu diekstraksi dan analisis selanjutnya.  



 

 

Untuk analisis dengan GC, sampel minyak diambil 0,1-0,2 g 

ditransesterifikasi dengan BF3- metanol kemudian didinginkan dan dilarutkan 

dalam n-heksan lalu sampel diambil 2 μL disuntikan dalam injektor GC, hasil 

rekorder berupa kromatogram, dari jumlah % EPA dan DHA yang paling banyak 

dapat ditentukan waktu pemanasan pendahuluan yang optimum.  

Untuk mengetahui waktu retensi EPA dan DHA, disuntikan terlebih 

dahulu dalam GC ester asam lemak dari kapsul omega-3 yang mengandung EPA 

dan DHA buatan Deepsea sebagai standar, adanya EPA dan DHA sampel dapat 

dilihat dengan menyamakan waktu retensi EPA dan DHA standar. 

 
 

% Relatif EPA dan DHA dalam sampel  

Setelah terbukti adanya EPA dan DHA dalam sampel, secara kuantitatif 

komponen tersebut dapat dihitung % relatif (IUPAC, 1979 dalam Winarni, 2001). 

% relatif EPA = 
sampel darikomponen puncak  luas total

sampel dalamEPA puncak  luas    x 100% 

% relatif DHA =
sampel dalamkomponen puncak  luas total

 sampel dalamDHA puncak  luas  x 100% 

Waktu pemanasan optimum dicapai jika % relatif EPA dan DHA paling besar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

F. Analisis Data  

1. Data Hasil Analisis Pendahuluan 

Uraian Hasil 
Kadar air  
Kadar minyak  
Angka iod  
Angka penyabunan  
Angka asam  

 

2. Data Hasil Analisis Setelah Perlakuan 

Waktu pemanasan  
pendahuluan 
(blanching) 

% relatif EPA % relatif DHA Jumlah % relatif 
EPA dan DHA 

2 menit    
3 menit    
4 menit    
5 menit    
6 menit    



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang dilakukan di 

laboratorium Kimia Organik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang pada bulan Desember sampai Maret 2005. Dalam 

penelitian ini sampel hati ikan manyung dibeli di tempat pemanggangan ikan 

daerah Bandarharjo Semarang.  

 

A. Analisis Pendahuluan  

Hasil analisis pendahuluan pada hati ikan manyung (Arius thalassinus) 

dapat dilihat pada tabel 2: 

Tabel 2. Hasil analisis pendahuluan hati ikan Manyung segar 

Uraian Hasil 
Kadar air 81,414 % 
Kadar minyak 4,80 % 
Angka iod 104,70 
Angka Penyabunan 279,52 
Angka asam 7,60 

 

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa kadar air dari hati ikan manyung rata-rata 

81,414 %. Perhitungan kadar air dapat dilihat pada lampiran 1. Kadar air dalam 

suatu jaringan ikan dapat mempengaruhi proses ekstraksi. Menurut Sudarmadji, 

dkk (2003) bahwa kadar air yang tinggi dalam bahan menyebabkan minyak atau 

lemak sukar diekstraksi dengan pelarut non polar karena bahan pelarut sukar 

masuk ke dalam jaringan yang basah dan menyebabkan bahan pelarut menjadi 



 

 

jenuh dengan air sehingga kurang efisien untuk ekstraksi. Selain itu kandungan air 

dalam bahan pangan dapat mempercepat proses oksidasi. Pada ikan biasanya 

kandungan air ditambah lemak sama dengan 80%, dan apabila kadar lemak 

semakin tinggi maka kadar airnya semakin rendah. Perubahan ini dipengaruhi 

oleh berbagai faktor antara lain: lokasi, musim, jenis makanan dan 

pertumbuhannya (Bligh dkk, 1988 dalam Sjamsiah,  2001). 

Kadar minyak pada hati ikan manyung rata-rata adalah 4,80 %. 

Berdasrkan kadar minyaknya, ikan manyung tergolong jenis ikan yang kadar 

minyaknya < 5 % seperti ikan cod (Martin dkk, 1982). Perlu diketahui bahwa 

untuk menganalisis kadar minyak dalam hati ikan dengan metode Folch yaitu 

menggunakan pelarut kloroform-metanol dengan perbandingan 2:1 

(http://www.lipidlibrary.co.uk/topics/ex- tract/file.pdf). Adapun jumlah kloroform 

dan metanol yang digunakan tergantung dari jumlah sampel. Agar diperoleh 

jumlah minyak yang optimum telah dilakukan beberapa uji-coba penggunaan 

pelarut dengan jumlah yang bervariasi, namun perbandingan antara kloroform dan 

metanol tetap 2:1. Dari hasil penelitian ternyata yang paling baik adalah 

menggunakan pelarut kloroform 30 mL dan metanol 15 ml setiap 25 gram sampel.  

Penentuan angka iod dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

banyaknya ikatan rangkap yang terkandung dalam minyak hati ikan manyung. 

Angka iod tinggi menunjukkan bahwa minyak tersebut mengandung asam lemak 

yang mempunyai banyak ikatan rangkap. Ikatan rangkap yang terdapat dalam 

asam lemak yang tidak jenuh akan bereaksi dengan iod atau senyawa-senyawa 



 

 

iod. Minyak yang mengandung asam lemak dengan ketidakjenuhan tinggi, akan 

mengikat iod dalam jumlah yang lebih besar (Ketaren, 1986).  

Dari hasil penelitian diperoleh angka Iod dalam minyak hati ikan manyung 

adalah 104,70. Angka iod yang terkandung dalam hati ikan manyung tidak 

termasuk dalam range angka iod dari ikan paus yaitu 110,00-140,00 (Fox dan 

Cameron, 1982). Dari perbandingan bilangan iod dalam sampel (minyak hati ikan 

manyung) dan angka iod ikan paus terdapat perbedaan, hal ini kemungkinan 

disebabkan teroksidasinya hati ikan manyung oleh enzim lipoksigenase. 

Angka penyabunan dari minyak hati ikan manyung adalah 279,52. Angka 

penyabunan menunjukkan secara relatif besar kecilnya molekul asam lemak yang 

terkandung dalam minyak. Minyak yang disusun oleh asam lemak berantai C 

pendek berarti mempunyai berat molekul relatif kecil akan mempunyai angka 

penyabunan yang besar dan sebaliknya minyak dengan berat molekul besar 

mempunyai angka penyabunan yang relatif kecil (Sudarmadji dkk, 2003). Dalam 

http://www. tga.gov.au/docs/html/compguid/fishliveroil.htm  angka penyabunan 

dari minyak hati ikan adalah 225,00. Dari perbandingan sampel minyak hati ikan 

manyung dengan minyak hati ikan dalam literatur terdapat perbedaan, hal ini 

kemungkinan disebabkan karena dalam hati ikan manyung banyak mengandung 

asam lemak dengan rantai C pendek sehingga angka penyabunannya besar. Hal ini 

dapat dilihat dari kromatogram pada lampiran 5-10. 

Angka asam dipergunakan untuk mengukur jumlah asam lemak bebas 

yang terdapat dalam minyak. Penentuan angka asam dilakukan dengan 



 

 

menimbang beberapa gram sampel kemudian ditambah dengan alkohol netral atau 

etanol. Penambahan alkohol ini bertujuan untuk melarutkan asam lemak.   

Angka asam yang diperoleh dari penelitian dalam minyak hati ikan 

manyung adalah 7,60, sedangkan dalam http://www.tga.gov.au/docs/html/ 

compguid /fishliveroil.htm  angka asam dari hati ikan adalah 2,00. Angka asam 

yang besar menunjukkan terbentuknya asam lemak bebas yang besar dari 

hidrolisis minyak ataupun karena proses pengolahan yang kurang baik. Makin 

tinggi angka asam makin rendah kualitas minyaknya (Sudarmadji dkk, 2003). 

Kromatogram EPA dan DHA standar dapat dilihat pada lampiran 4 dengan 

waktu retensi untuk EPA 5.820 menit dan DHA 7.235 menit. Hasil analisis 

sampel hati ikan manyung segar kadar EPA 1,0197% dan kadar DHA nya 

2,1238%. Kadar EPA dan DHA sebelum diblanching lebih kecil daripada setelah 

diblanching. Hal ini kemungkinan dikarenakan enzim lipoksigenase yang 

menyebabkan terjadinya oksidasi minyak terutama asam lemak EPA dan DHA 

pada hati ikan manyung sebelum di blanching masih aktif. 

 

B.  Analisis EPA dan DHA Setelah Perlakuan (blanching) 

Hati ikan manyung yang telah diiris-iris direndam dengan air panas 

(blanching), waktu pemanasan dibuat bervariasi yaitu 2, 3, 4, 5 dan 6 menit. Hasil 

analisis kromatografi gas dapat dilihat pada kromatogram di lampiran 5-10. 

 Hasil perhitungan persen relatif EPA dan DHA pada waktu pemanasan 

yang berbeda, hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 3. 

 
 



 

 

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

0 1 2 3 4 5 6 7

Waktu Pemanasan

%
 re

la
tif

 E
PA

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

0 1 2 3 4 5 6 7

Waktu Pemanasan

%
 re

la
tif

 D
H

A

Tabel 3. Konsentrasi relatif (%) EPA dan DHA dalam hati ikan manyung setelah 
perlakuan (blanching). 

 
Waktu pemanasan 
pendahuluan 
(blanching) 

% relatif EPA % relatif DHA Jumlah % relatif EPA 
dan DHA 

2 menit 1,0815 2,1321 3,1503 
3 menit 1,1668 2,1511 3,3179 
4 menit 1,2125 2,2567 3,4692 
5 menit 1,5867 2,6168 4,2035 
6 menit 1,3882 2,3381 3,7263 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10. Grafik pengaruh waktu pemanasan terhadap % relatif EPA 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gambar 11. Grafik pengaruh waktu pemanasan terhadap % relatif DHA 
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 Gambar 12. Grafik pengaruh waktu pemanasan terhadap % relatif EPA dan DHA 

Dari gambar 10, 11 dan 12 dapat dilihat bahwa waktu pemanasan yang 

optimum adalah waktu pemanasan 5 menit. Hal ini kemungkinan dikarenakan 

enzim lipoksigenase yang dapat menyebabkan oksidasi minyak terutama asam 

lemak EPA dan DHA telah inaktif, sehingga tidak dapat lagi bekerja untuk 

mengoksidasi lemak. 

Dari tabel 3 dan gambar 10, 11, 12 pada pemanasan 2, 3, dan 4 menit 

persen relatif EPA dan DHA lebih rendah dari persen relatif EPA dan DHA pada 

waktu pemanasan 5 menit. Hal ini kemungkinan disebabkan seluruh bagian hati 

ikan manyung belum terkena panas sehingga membutuhkan waktu untuk 

memanaskan seluruh bagian hati. Atas dasar ini kemungkinan enzim 

lipoksigenase yang terdapat di bagian yang paling tengah masih aktif sehingga 

masih dapat mengoksidasi asam lemak Omega-3. 

Sedangkan untuk waktu pemanasan 6 menit persen relatif EPA dan DHA 

mengalami penurunan, hal ini kemungkinan bukan disebabkan oleh aktivitas 



 

 

enzim lipoksigenase tetapi mungkin saja disebabkan oleh lamanya perendaman 

sehingga oksigen yang masih terdapat dalam air dapat mengoksidasi asam lemak 

Omega-3. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi oksidasi lemak akibat proses 

pemanasan antara lain lamanya pemanasan dan adanya oksigen (Ketaren, 1986). 

Penurunan kadar EPA dan DHA kemungkinan bukan disebabkan oleh 

enzim lipoksigenase karena enzim lipoksigenase ini termasuk dalam jenis enzim 

yang dapat terdenaturasi oleh panas. Enzim yang telah terdenaturasi akan 

kehilangan aktivitasnya (http://www.msu.edu/course/fsc/229/Notes/Lecture 

%2012.htm). Dalam penelitian mengenai aktivitas enzim lipoksigenase dalam 

jagung disebutkan bahwa aktifitas enzim ini mulai menurun pada perlakuan 

blanching selama 4 menit (http://ucce.ucdavis.edu/files/datastore /234-376.pdf ).  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

bahwa dalam hati ikan manyung (Arius thalassinus) terkandung asam lemak tak 

jenuh yaitu EPA dan DHA yang dapat diperoleh secara maksimal dengan 

pemanasan pendahuluan atau blanching dengan waktu 5 menit sehingga kerja 

enzim bisa dihambat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Penelitian profil asam lemak omega-3 dalam hati ikan manyung yang 

mengalami pemanasan pendahuluan (blanching) menghasilkan beberapa hal yang 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Minyak dari hati ikan manyung yang diperoleh dengan cara ekstraksi 

menggunakan metode Folch (menggunakan pelarut kloroform dan metanol 

dengan perbandingan 2:1) adalah 4,80 %, mempunyai kadar air 81,414 %, 

angka peyabunan 279,52, angka iod 104,70 dan angka asam 7,60. 

2. Minyak yang diperoleh dari hati ikan manyung segar mengandung asam 

lemak Omega-3 yaitu jenis EPA (Eicosa Pentaenoic Acid) dengan kadar 

1,0197 % dan DHA (Docosa Hexaenoic Acid) dengan kadar 2,1238 %. 

3. Kadar asam lemak Omega-3 jenis EPA dalam hati ikan manyung setelah 

mengalami  pemanasan pendahuluan (blanching) dengan waktu pemanasan 2, 

3, 4, 5 dan 6 menit berturut-turut adalah 1,0815 %; 1,1668 %; 1,2125 %; 

1,5867 % dan 1,3882 %. Sedangkan kadar DHAnya berturut-turut adalah  

2,1321 %; 2,1511 %; 2,2567 %; 2,6168 % dan 2,3381 %. 

4.  Waktu pemanasan pendahuluan (blanching) yang optimum untuk memperoleh 

EPA dan DHA dalam hati ikan manyung adalah 5 menit dengan kadar EPA 

1,5867 % dan DHA 2,6168 %.  

 



 

 

B. SARAN 

1.  Perlu dilakukan penelitian pada ikan laut  yang lain karena ikan laut banyak 

mengandung asam lemak tak jenuh tinggi terutama asam lemak Omega-3 jenis 

EPA dan DHA untuk menambah nilai gizi dari ikan tersebut serta dapat 

menambah nilai jual yang lebih tinggi. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 1. SKEMA KERJA CARA ANALISIS MINYAK HATI IKAN  

MANYUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel 
( Hati Ikan Manyung ) 

Uji Pendahuluan 
• Kadar air 
• Kadar minyak 
• Angka penyabunan 
• Angka Yod 
• Angka asam 

• Diblanching + 2, 3, 4, 5, dan 
6 menit   

• Dibungkus alumunium foil 
• Disimpan dalam freezer 

Sampel diekstraksi dengan Kloroform dan metanol (2 : 1) 

Ekstrak 

+ BF3 – metanol  
didinginkan, larutkan dalam n-heksana 

Analisis dengan GC 

Kromatogram dari ester asam lemak dalam minyak ikan 



 

 

Lampiran 2.  ANALISIS PENDAHULUAN 

1. Analisis Kadar Air 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dihancurkan 
• Hati ikan halus ditimbang + 1 gram 
• Masukan dalam gelas arloji. 

+ 3 gr hati ikan 

Masing-masing sampel dioven + 3 jam, T = 105oC 

Didinginkan dalam desikator, ditimbang 

Dioven 0,5 jam 

Didinginkan, ditimbang berulang 
kali sampai berat konstan 



 

 

2. Analisis Kadar Minyak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 g sampel 

• Dimasukkan dalam erlenmeyer 
• + metanol 50 mL 
• + kloroform 100 mL 
• ditutup 
• kocok + 5 menit 

Produk 

Filtrat 1 Residu 

• + metanol 50 mL 
• + kloroform 100 mL 
• ditutup 
• kocok + 5 menit 

Produk 

Disaring menggunakan corong 
buchner dengan pompa vakum 

Filtrat 2 Residu 

• + metanol 50 mL 
• + kloroform 100 mL 
• ditutup 
• kocok + 5 menit 

Produk 

• Disaring menggunakan corong buchner dengan pompa vakum 
• Erlenmeyer yang digunakan dicuci dengan kloroform dan 

metanol (20 mL), disaring, ditambahkan pada filtrat 

Filtrat 3 Residu 



 

 

 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
 
3. Analisis Angka Penyabunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 2 gr minyak hasil ekstraksi 

Timbang dalam botol timbang, 
pindah ke erlenmeyer 

+ 25 mL KOH 0,5 M dalam alkohol 

Didihkan selama 30 menit sampai 
minyak dan KOH bercampur homogen 

Dinginkan 
+ Indikator PP 

Titrasi dengan HCl 0,5 N 

Filtrat 1 + filtrat 2 + filtrat 3 

• + 10 mL KCl 0,88 %  
• dikocok 
• diamkan sampai memisah  

Bagian bawah Bagian atas 

+ Natrium sulfat anhidrit hingga jenuh 

Produk 

Dikeringkan dengan dialiri gas N2 dalam labu leher 3 
Dipanaskan dengan penangas air pada suhu 40o–50o C 

Ditimbang sampai berat konstan 



 

 

4. Analisis Angka Iod 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Analisis Angka Asam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

+ 0,1 gr Minyak hasil ekstraksi 

• Masukkan ke dalam erlenmeyer 
• + 3 mL eter 
• +10 mL larutan ICl, tutup dan kocok 

selama + 1 menit. 
• + 10 mL larutan KI 10% 
• + 50 mL aquades 

Titrasi dengan Thio-sulfat 0,1 N sampai 
kuning 

+ 1-2 mL  amilum  

Titrasi lagi sampai warna biru hilang 

• Masukkan ke dalam erlenmeyer 
• + 50 mL alkohol netral 95% panaskan 

dengan penangas air sambil diaduk dan 
ditutup dengan pendingin balik  

+ 5 gr minyak 

Titrasi dengan KOH 0,1 N 
menggunakan indikator PP 
sampai warna merah jambu 



 

 

Lampiran 3.  PERHITUNGAN ANALISIS DATA ANALISIS 

PENDAHULUAN DAN SESUDAH PERLAKUAN   

1.  Data Analisis pendahuluan  

a.  Analisis Kadar Air 

%100
(g) sampel  Massa

diovensesudah  sampel massa-dioven sebelum sampel Massa Air  Kadar x=

 

 Contoh perhitungan analisis kadar air 

 1.  Kadar air =                                         x 100% 
 
 
 =  81,605 % 

 

Tabel 4. Data Hasil Analisis Kadar Air  

No Sampel Massa sampel 
sebelum dioven 
(g) 

Massa sampel 
sesudah dioven 
(g) 

Kadar air 
(%) 

1 I 2,0854 0,3836 81,605 
2 II 2,0931 0,3892 81,405 
3 III 2,0688 0,3883 81,231 
  Rata-rata 81,414 

 

b.  Analisis Kadar Minyak 

 100%x 
(g) sampel Massa
(g)minyak  Massa Minyak Kadar =  

 
Contoh perhitungan analisis kadar minyak 

1. Kadar minyak =                         x 100% 

 = 4,78 % 

   

2,0854 g – 2,3836 g 
         2,0854 g   

1,1954  g 
25,0085 g          



 

 

Tabel 5. Data Hasil Analisis Kadar Minyak 

No Sampel Massa Sampel 
(g) 

Massa Minyak 
(g) 

Kadar Minyak (%) 

1 I 25,0085 1,1954 4,78 
2 II 25,0121 1,2056 4,82 
  Rata-rata 4,80 

 

c.  Analisis Angka Penyabunan 
 

Angka penyabunan =  

                           =  

Contoh perhitungan analisis angka penyabunan 

1. Angka penyabunan =  

 = 280,77  

Tabel 6. Data Hasil Analisis Angka Penyabunan 

No Sampel Massa 
sampel (g)

Volume titran 
sampel  (mL) 

Volume rata-
rata titran 
blangko (mL) 

Angka 
penyabunan

1 I 2,0125 23,25  280,77 
2 II 2,0132 23,42 44,68 278,44 
3 III 2,0123 23,36  279,35 
    Rata-rata 279,52 

  

d.  Analisis Angka Iod 

Angka iod   = 
(g)  sampelberat  
sampel)-(blangko  titran  ml  x N thio x 12, 691 

             =                                                      x 0,1115 x 12,691 

 
Contoh perhitungan analisis angka iod 

1. Angka iod  =                                           x 0,1115 x 12,691 

                      = 104,87 

56,1 x N HCl x mL titran (blangko-sampel) 
                 Berat sampel (g) 
56,1 x 0,47 N x mL titran (blangko-sampel) 
                 Berat sampel (g) 

56,1 x 0,47 N x (44,68 – 23,25) mL 
                      2,0125 g 

mL titran (blangko-sampel) 
        berat sampel (g) 

     (25,55  - 16,56 ) mL  
             0,1213 g 



 

 

Tabel 7. Data Hasil Analisis Angka Iod 

No Sampel Massa 
sampel (g) 

Volume titran 
sampel  (mL) 

Volume rata-
rata titran 
blangko (mL) 

Angka 
Iod 

1 I 0,1213 16,56  104,87 
2 II 0,1221 16,58 25,55 103,96 
3 III 0,1211 16,54  105,28 
    Rata-rata 104,70 

 

e.   Analisis Angka Asam 

Angka asam = 
(g) sampelberat  

KOH BM x KOH  N x KOH ml  

         =  

 

Contoh perhitungan analisis angka asam  

1. Angka asam =  

 

          = 7,55 

 

Tabel 8. Data Hasil Analisis Angka Asam 

No Sampel Massa sampel (g) Volume titran 
sampel  (mL) 

Angka asam 

1 I 5,0121 7,51 7,55 
2 II 5,0125 7,55 7,60 
3 III 5,0212 7,62 7,66 
   Rata-rata 7,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mL KOH x 0,09 N x 56,1   
      berat sampel (g) 

7,51 mL x 0,09 N x 56,1   
            5,0121 g 



 

 

2.  Analisis Data Setelah Perlakuan  

Produk yang dihasilkan dari penelitian akan dianalisis secara kimia. 

Analisis kimia dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif menggunakan 

instrumen GC. Dari kromatogram yang dihasilkan dapat diketahui asam lemak 

Omega-3 jenis EPA dan DHA yang terdapat dalam hati ikan manyung dengan 

waktu retensi untuk EPA 5.820 menit dan DHA 7.235 menit. 

a. Perhitungan EPA Hasil Kromatografi 

 % relatif EPA = 
sampel darikomponen puncak  luas total

sampel dalamEPA puncak  luas    x 100% 

Contoh perhitungan % relatif EPA 

1. % relatif EPA =                               x 100% 

     =      1,0815% 

Tabel 9. Data Perhitungan EPA Hasil Kromatografi 

No Sampel Waktu 
pemanasan 
(menit) 

Luas 
Puncak 
EPA dalam 
sampel 

Luas total 
puncak 
komponen dari 
sampel 

% Relatif 
EPA 

1 I 2 54860 5072674 1,0815 
2 II 3 60996 5227639 1,1668 
3 III 4 63947 5274048 1,2125 
4 IV 5 127731 8050123 1,5867 
5 V 6 96572 6956454 1,3882 

 
b. Perhitungan DHA Hasil Kromatografi 

 % relatif DHA =
sampel dalamkomponen puncak  luas total

 sampel dalamDHA puncak  luas  x 100% 

Contoh perhitungan % relatif DHA 

1. % relatif DHA =                        x 100% 

       =    2,1321% 

    54860 
  5072674 

  108154 
 5072674 



 

 

Tabel 10. Data Perhitungan DHA Hasil Kromatografi 

No Sampel Waktu 
pemanasan 
(menit) 

Luas 
Puncak 
DHA dalam 
sampel 

Luas total 
puncak 
komponen dari 
sampel 

% Relatif 
DHA 

1 I 2 108154 5072674 2,1321 
2 II 3 112451 5227639 2,1511 
3 III 4 119019 5274048 2,2567 
4 IV 5 210655 8050123 2,6168 
5 V 6 162652 6956454 2,3381 

 
 

 


