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Bab I. Pengantar 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia menjadi penghasil utama minyak sawit 

dunia yang memproduksi lebih dari 44% minyak sawit 

dunia. Minyak sawit (Crude Palm Oil, CPO) merupakan 

minyak yang diperoleh dari bagian mesokarp buah 

sawit (Elaeis guineensis Jacq.). Data yang bersumber 

dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia 

(GAPKI) (2007) menunjukkan bahwa pada tahun 2006 

Indonesia memproduksi CPO sebesar 15.67 juta ton. 

Produksi yang tinggi tersebut harus disertai dengan 

usaha untuk memperkuat industri pengolahan minyak 

sawit serta meningkatkan nilai ekonomi CPO, misalnya 

dengan penyelamatan kandungan karotenoid selama 

proses pemurnian. 

 Karotenoid merupakan pigmen alami dalam CPO 

(500-700 ppm), berwarna kuning sampai merah yang 

sangat bermanfaat bagi kesehatan, namun karotenoid 

akan terdegradasi dan terbuang selama proses 

pemurnian CPO. Pada umumnya proses pemurnian 

CPO dilakukan secara fisik melalui tahapan proses 

degumming (penghilangan gum), bleaching 

(penghilangan warna), dan deodorisasi (penghilangan 

bau), dan penurunan kadar asam lemak bebas atau 

deasidifikasi yang menggunakan suhu tinggi (Ketaren 

2005). Dengan karakteristik unik yang dimilikinya; 
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terutama dalam hal potensi kandungan vitamin E dan 

karotenoid, serta tidak mengandung asam lemak trans, 

maka berbagai penelitian telah banyak yang 

menunjukan adanya manfaat kesehatan dari 

penggunaan CPO. Penggunaan minyak sawit merah 

(Red Palm Oil, RPO) misalnya, telah terbukti efektif 

meningkatkan status vitamin A pada anak-anak dan 

ibu-ibu (Panorama dkk. 1997). Pada anak-anak yang 

diberi makan dengan biskuit  yang mengandung RPO, 

hasilnya ada peningkatan vitamin A yang signifikan, 

diukur dengan serum retinol, hasil tersebut sebanding 

dengan anak-anak yang telah diberi makan dengan 

biskuit yang ditambahkan  β-karoten sintetis  (Van 

Stuijvenberg dkk. 2001). 

CPO kasar mengandung karotenoid (pro-vitamin 

A) yang sangat tinggi Karotenoid bisa berfungsi ganda; 

yaitu sebagai antioksidan dan sumber vitamin A bagi 

tubuh. Minyak goreng sawit yang beredar di pasaran 

telah mengalami proses pemurnian dan pemucatan, 

sehingga kandungan karotenoidnya telah turun dengan 

tajam. Karena itu perlu diperkenalkan ke konsumen, 

RPO yang diproduksi dengan teknik permurnian 

khusus tidak menyebabkan hilangnya karotenoid.  CPO 

secara alami merupakan sumber vitamin E yang 

potensial, tertutama dalam bentuk tokoferol dan 

tokotrienol (Mensink dkk. 1999). Komponen ini 

merupakan zat penting dalam diet yang berfungsi 
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sebagai antioksidan; yaitu senyawa yang mencegah 

oksidasi. Radikal bebas secara alami terdapat di dalam 

tubuh sebagai hasil metabolisme normal. Kandungan 

radikal bebas dapat meningkat pada kondisi stress dan 

kerja keras. Selain itu, radikal bebas dapat berasal dari 

polutan dan makanan. Radikal bebas ini berperan 

sebagai oksidan yang kuat bagi komponen disebut 

sebagai kerusakan oksidatif, bisa menyebabkan 

penyimpangan pada fungsi sel. Tokoferol dan 

tokotrienol dari CPO dapat berperan sebagai 

antioksidan alami, menangkap radikal bebas, karena 

itu berperan melindungi sel-sel dari proses kerusakan 

(Mustard dkk. 2002).  

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah mengukur kandungan provitamin 

A dari CPO (Crude Palm Oil) menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis dan  spektroskopi Nir (Near 

Infrared). 

 

 

 


