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Sifat fisikokimia lemak/minyak yang penting adalah kelarutan, titik leleh, berat jenis, kapasitas absorpsi air, turbidity point,
dan bilangan iod. Di samping itu, terdapat parameter yang sering digunakan untuk menentukan kualitas lemak/minyak,
yaitu bilangan asam, bilangan peroksida, bilangan paraanisidin, derajat ketengikan dan bilangan Thio Barbituric Acid
(TBA). Peningkatan bilangan asam, bilangan peroksida, derajat ketengikan, dan bilangan TBA sering digunakan sebagai
parameter kerusakan lemak/minyak (Feri Kusnandar, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan , IPB).

Kelarutan
Lemak/minyak bersifat non-polar, sehingga hanya dapat larut dalam pelarut organik non-polar, seperti heksana,
petroleum eter atau dietil eter. Sifat kelarutan lemak/minyak dalam pelarut organik non-polar digunakan untuk melakukan
ekstraksi lemak/minyak. Lemak/minyak tidak larut dalam air, karena air bersifat polar.Tabel 1. Beberapa sifat fisikokimia
lemak/minyak dari beberapa sumber bahan pangan nabati dan hewaniSumber LemakTitik leleh (oC)Berat jenis
(g/ml)Indeks refraksiBilangan iod1Bilangan Penyabunan2

Minyak jagung-12-(-10)0,915-0,9201,470-1,474103,0-128,0187-193

Minyak kelapa23-260,869-0,8741,448-1m4507,5-10,5250-264

Minyak kanola-10-(-18)0,910-0,9201,467-1,46985-95182-193

Minyak bunga matahari-18-(-16)0,915-1,4741,472-1,474125-136188-194

Minyak biji kapas10-160,916-0,9181,468-1,47299,0-113,0189-198

Minyak kedelai-23-(-20)0,917-0,9211,470-1,476123,0-139,0189-195

Minyak kacang Tanah-2,00,910-0,9151,467-1,47084,0-100,0188-195

Minyak sawit (CPO)35,5-39,50,892-0,8931,457-1,45946-56196-202

Lard31,5-33,00,858-0,86445-5246-70195-202

Tallow41-440,860-0,87046-4938-48193-202

Lemak susu350,907-0,9121,44725-42210-2501Gram iod yang mengadisi 100 gram lemak
2 Milligram NaOH untuk menyabunkan 1 gram lemakIndeks refraksi
Indeks refraksi adalah parameter yang berkaitan dengan berat molekul, panjang rantai asam lemak, tingkat
ketidakjenuhan dan tingkat konjugasi. Pengukuran indeks  refraksi  lemak  berguna  untuk  menguji  kemurnian   suatu   lemak. 
Indeks refraksi meningkat dengan semakin panjangnya rantai C, derajat ketidakjenuhan, dan suhu yang semakin tinggi.
Indeks refraksi berhubungan erat dengan bilangan iod lemak dan karena itu dapat digunakan untuk mengendalikan
proses hidrogenasi. Indeks refraksi beberapa jenis lemak/minyak dapat dilihat pada Tabel 1.Titik leleh
Titik leleh adalah suhu dimana lemak/minyak berubah wujud dari padat menjadi cair. Titik leleh minyak/lemak ditentukan
oleh ada tidaknya ikatan rangkap asam lemak penyusunnya. Asam lemak jenuh memiliki titik leleh yang lebih tinggi
dibandingkan dengan asam lemak tidak jenuh. Titik leleh juga dipengaruhi oleh panjang rantai asam lemak penyusun
lemak/minyak, dimana lemak yang tersusun oleh asam lemak rantai pendek akan memiliki titik leleh yang lebih rendah
dibandingkan yang disusun oleh asam lemak rantai panjang. Titik leleh beberapa jenis lemak/minyak dapat dilihat pada
Tabel 1.Titik leleh lemak dapat diukur dengan memasukkan lemak ke tabung kapiler. Tabung didinginkan kemudian
dipanaskan secara bertahap. Suhu pada saat lemak bersifat transparan adalah titik leleh lemak tersebut.Berat jenis
Berat jenis lemak/minyak adalah berat minyak (gram) per satuan volume (ml). Pada prinsipnya, berat jenis lemak/minyak
ditentukan melalui perbandingan berat contoh minyak dengan berat air yang volumenya sama pada suhu yang
ditentukan (biasanya 25oC). Minyak memiliki berat jenis yang lebih kecil dibandingkan air, yaitu berkisar antara 0.916-
0.923 g/ml. Berat jenis beberapa jenis lemak/minyak dapat dilihat pada Tabel 1.Bilangan iod
Asam lemak yang menyusun lemak/minyak umumnya berupa campuran antara asam lemak jenuh dan asam lemak tidak
jenuh. Derajat ketidakjenuhan asam lemak yang menyusun lemak/minyak dapat ditentukan berdasarkan reaksi adisi
antara asam lemak dengan iod I2). Ikatan rangkap yang terdapat pada asam lemak tidak jenuh dapat diadisi oleh
senyawa iod sehingga menghasilkan senyawa dengan ikatan jenuh. Reaksi adisi ikatan rangkap asam lemak oleh
senyawa iod dibantu dengan suatu 'carrier', seperti iodin-klorida atau iodin-bromida. Bilangan iod menyatakan jumlah
gram iod yang digunakan untuk mengadisi 100 gram lemak/minyak. Semakin tinggi bilangan iod, maka semakin banyak
ikatan rangkap yang diadisi dan semakin tinggi derajat ketidakjenuhan lemak/minyak tersebut. Penetapan bilangan iod
dilakukan dengan menambahkan iod secara berlebih ke dalam contoh lemak/minyak. Kelebihan iod dititrasi dengan
natrium tiosulfat sehingga iod yang digunakan untuk mengadisi lemak/minyak dapat diketahui jumlahnya. Metode yang
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banyak digunakan dalam menetapkan bilangan iod adalah metode Hanus dan metode Wijs. Pembuatan pereaksi Hanus
lebih mudah daripada pereaksi Wijs. Ada sedikit perbedaan hasil yang diperoleh dengan kedua metode ini, akan tetapi
variasi perbedaan ini tidak lebih besar dari variasi bilangan iod dalam lipid itu sendiri.Kapasitas absorpsi Air
Minyak/lemak dapat membentuk emulsi dengan air. Kapasitas mengabsorpsi air oleh minyak/lemak merupakan sifat
yang penting dalam sebuah emulsi. Turbidity point
Pengujian turbidity point dilakukan untuk mengetahui adanya pengotoran oleh bahan asing atau pencampuran minyak.
Turbidity point suatu contoh minyak dapat ditentukan dengan mengukur suhu minyak pada saat minyak atau lemak cair
berubah menjadi padat. Pengujian ini disebut uji Crismer atau Valenta.Indeks padatan lemak (solid fat index)
Solid fat index (SFI) adalah ukuran tingkat kepadatan lemak pada suhu yang berbeda. SFI menunjukkan persentase
lemak yang terdapat dalam bentuk kristal yang dapat dibedakan dari minyak yang meleleh pada suhu tertentu. Contoh
SFI untuk beberapa lemak pada suhu yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 2.Tabel 2. Nilai Solid Fat Index (SFI)
beberapa jenis lemak/minyakLemak/ MinyakSolid Fat Index (SFI)10oC21oC27oC33oC38oC

Butter3212930

Cocoa butter6248800

Minyak kelapa5527000

Lard25201242

Minyak sawit3412964

Palm kernel oil49331300

Tallow3930282318Sumber: T.J. Weiss (1983)Bilangan asam
Bilangan asam adalah bilangan yang menunjukkan jumlah asam lemak bebas yang terkandung dalam lemak/minyak
yang biasanya dihubungkan dengan proses hidrolisis lemak/minyak. Hidrolisis lemak/minyak oleh air dengan katalis
enzim/ panas pada ikatan ester trigliserida akan menghasilkan asam lemak bebas. Keberadaan asam lemak bebas
dalam lemak/minyak biasanya dijadikan indikator awal terjadinya kerusakan lemak/minyak karena proses hidrolisis.
Pembentukan asam lemak bebas akan mempercepat kerusakan oksidatif lemak/minyak karena asam lemak bebas lebih
mudah teroksidasi jika dibandingkan dalam bentuk esternya. Jumlah asam lemak bebas pada contoh ditunjukkan
dengan bilangan asam yang biasanya dinyatakan sebagai jumlah miligram KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan
asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram minyak atau lemak. Bilangan asam ditentukan dengan reaksi
penyabunan, yaitu dengan cara mereaksikan lemak/ minyak dengan basa seperti KOH atau NaOH (lihat persamaan
reaksi).Bilangan peroksida
Asam lemak bebas dalam contoh lemak/minyak mudah mengalami reaksi oksidasi. Stabilitas oksidasi asam lemak
sangat tergantung pada jumlah ikatan rangkapnya. Semakin banyak ikatan rangkap yang terdapat pada asam lemak,
maka stabilitas oksidatif asam lemak tersebut semakin rendah. Selain dipengaruhi oleh jumlah ikatan rangkapnya,
stabilitas oksidasi asam lemak dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi oksigen, cahaya, logam, aktivitas air, prooksidan,
antioksidan dan katalis. Reaksi oksidasi terjadi melalui beberapa tahap, yaitu tahap inisiasi, tahap propagasi dan
terminasi. Radikal bebas yang terbentuk di tahap awal reaksi (tahap inisiasi) dapat bereaksi dengan oksigen dan
menghasilkan senyawa peroksida. Keberadaan senyawa peroksida ini digunakan sebagai indikator terjadinya oksidasi
lemak/ minyak. Keberadaan senyawa peroksida pada lemak/minyak dapat ditentukan dengan metode spektrofotometri
maupun titrimetri. Penentuan peroksida dengan metode spektrofotometri dilakukan berdasarkan pengukuran senyawa
berwarna hasil reaksi dari senyawa peroksida dengan senyawa tertentu. Penentuan peroksida dengan metode titrimetri
dilakukan dengan mengukur sejumlah iod yang dibebaskan dari KI melalui reaksi oksidasi oleh peroksida di dalam
pelarut asam asetat/kloroform. Iod yang dibebaskan ditentukan jumlahnya dengan menggunakan larutan Na2S2O3.
Jumlah peroksida dalam contoh dinyatakan dengan bilangan peroksida (miliequivalen oksigen aktif per kg) yang setara
dengan jumlah Na2S2O3 yang bereaksi dengan I2 yang berhasil dibebaskan oleh peroksida. Semakin tinggi bilangan
peroksida menunjukkan bahwa jumlah peroksida semakin banyak dan dapat diduga bahwa tingkat reaksi oksidasi
semakin tinggi. Bilangan p-anisidin
Pembentukan peroksida sebagai senyawa antara dalam oksidasi lemak akan meningkat sampai titik tertentu untuk
kemudian menurun kembali. Penurunan ini terjadi karena peroksida yang terbentuk akan terdekomposisi menjadi
senyawa dengan berat molekul yang lebih kecil.  Dekomposisi peroksida menghasilkan berbagai senyawa, terutama
golongan aldehid. Jumlah aldehid pada contoh minyak/lemak dinyatakan dengan para-anisidin value (p-value). Reaksi
antara senyawa aldehid dengan pereaksi paraanisidin pada pelarut asam asetat akan menghasilkan warna kuning yang
absorbansinya dapat diukur pada panjang gelombang 350 nm. Bilangan peroksida dan bilangan paraanisidin yang
diperoleh dapat digunakan untuk menentukan bilangan total oksidasi (total oksidation value) yang ekuivalen dengan dua
kali bilangan peroksida ditambah dengan bilangan paraanisidin. Bilangan total oksidasi ini sering dijadikan parameter
tingkat kerusakan oksidasi lemak/minyak.Derajat ketengikan
Derajat ketengikan lemak/minyak menunjukkan seberapa besar kerusakan lemak/minyak telah terjadi. Uji ketengikan
merupakan uji yang digunakan untuk mengukur stabilitas oksidasi lemak. Stabilitas oksidasi lemak dapat diukur secara
cepat dengan menggunakan Methrom Rancimat. Menthrom Rancimat mengukur waktu induksi, yaitu waktu yang
dibutuhkan oleh lemak dan minyak pada suhu tertentu sebelum mengalami kerusakan yang cepat. Pengukuran
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kerusakan minyak dan lemak dilakukan berdasarkan senyawa volatil hasil oksidasi lemak yang menyebabkan bau tengik
seperti asam dikarboksil. Senyawa berbau tengik ini dapat meningkatkan konduktivitas listrik sehingga dapat
diintegrasikan dalam bentuk kurva hubungan antara waktu induksi dengan konduktivitas. Minyak/lemak yang mempunyai
waktu induksi lebih pendek berarti memiliki stabilitas oksidasi yang rendah. Bilangan TBA
Uji bilangan Thio Barbituric acid (TBA) umum digunakan untuk mengukur tingkat ketengikan lemak/minyak atau produk
pangan yang mengandung lemak/ minyak. Dalam reaksi oksidasi lemak, komponen hasil dekomposisi lemak yang dapat
terbentuk adalah senyawa turunan aldehida, yaitu malonaldehid. Keberadaan malonaldehid pada contoh lemak/minyak
menunjukkan bahwa contoh telah mengalami oksidasi lanjut. Senyawa malonaldehid yang terbentuk akan bereaksi
dengan pereaksi TBA dan menghasilkan pigmen warna merah. Intensitas warna merah ini kemudian dikukur secara
spektroskopis pada panjang gelombang 530 nm. Hasil pengukuran yang diperoleh dinyatakan sebagai bilangan TBA
yang nilainya setara dengan jumlah malonaldehida pada contoh. Semakin tinggi bilangan TBA maka tingkat oksidasi
lemak/ minyak semakin tinggi. 
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