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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Buah buahan merupakan salah satu sumber makanan yang kaya akan vitamin, mineral 

dan zat gizi lainnya yang bermanfaat bagi tubuh. Salah satu buah yang memiliki 

kandungan vitamin yang tinggi yaitu labu kuning (Cucurbita moschata). Ketersediaan 

labu kuning di Indonesia relatif tinggi.  

 

Labu kuning mengandung serat halus yang mudah untuk dicerna oleh tubuh dan 

mengandung karotenoid yang tinggi sebanyak 160 mg/100 gr. Biji buah labu kuning 

mengandung karatenoid serta antioksidan yang tinggi. Karotenoid dapat berfungsi 

sebagai prekursor vitamin A dan antioksidan.  

 

Selama ini, biji labu kuning hanya diolah menjadi makanan kwaci atau dijadikan 

limbah. Biji labu kuning berpotensi dijadikan sebagai antiaging karena kandungan 

vitamin E dapat berperan menjadi antiaging. Selain itu, biji labu kuning mengandung 

asam lemak utama, vitamin E, karotenoid, asam amino, antioksidan dan inhibitor 

tripsin. Karotenoid yang tinggi tersebut dapat dikeluarkan melalui cara ekstraksi.  

 

Ekstraksi adalah proses penarikan konstituen yang diinginkan dengan menggunakan 

pelarut yang dipilih zat yang diinginkan dengan menggunakan pelarut yang dipilih zat 

yang dapat larut. Banyak metode yang digunakan dalam proses ekstraksi bahan pangan, 

yang paling sederhana adalah dengan memanfaatkan pelarut, pengadukan, dikondisikan 

pada suhu ruang dan diuapkan untuk meningkatkan kelarutan dan meningkatkan 

transfer massa. Namun, metode tersebut akan membutuhkan banyak waktu serta hasil 

ekstraksi yang tidak sepenuhnya efisien untuk mendapat senyawa yang diinginkan. 

 

Metode ekstraksi digunakan untuk mempercepat proses laju ekstraksi, di antaranya 

Microwave oven Assisted Extraction (MAE), Supercritical Fluid Extraction (SCFE), 

Pressurized Solvent Extraction (PSE), Ultrasound Assisted Extraction (UAE), dsb. 

Metode-metode tersebut berguna untuk mempersingkat waktu ekstraksi, mengurangi 

penggunaan pelarut dan untuk beberapa senyawa yang tidak tahan panas. Pada 

penelitian ini akan digunakan Microwave oven Assisted Extraction (MAE) dalam proses 

ekstraksi beta-karoten dan α-tokoferol yang terkandung dalam biji buah labu kuning. 
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Microwave oven menggunakan radiasi gelombang mikro yang menghasilkan getaran 

yang akan menggetarkan makanan sehingga terjadi gesekan ion pada air, gula dan 

lemak yang kemudian menjadi panas. Molekul pada makanan memiliki muatan positif 

dan negatif (dipol), bila dipaparkan gelombang mikro secara induksi maka molekul 

tersebut akan berputar dan saling bergesekan saat mereka mencoba menjajarkan diri 

dengan medan listrik yang berubah-ubah. Dari hasil ini beta-karoten serta α-tokoferol 

yang akan diekstraksi tidak menjadi rusak akibat panas microwave oven. 

 

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan dan 

mengefektifkan ekstraksi melalui MAE dengan menggunkan daya dan waktu yang 

berbeda pada microwave oven. Penggunaan MAE bertujuan untuk mendapatkan hasil 

ektraksi yang lebih banyak serta waktu yang dibutuhkan lebih singkat. Serta pelarut 

yang digunakan yaitu etanol yang dibedakan berdasarkan konsentrasinya bertujuan 

untuk mengetahui konsentrasi pelarut yang baik untuk mendapatkan hasil betakaroten 

dan antioksidan yang baik. Hasil ekstraksi dapat diaplikasikan menjadi Bahan 

Tambahan Pangan yang berguna bagi kehidupan sehari-sehari sehingga biji buah labu 

kuning yang selama ini menjadi limbah dapat diproses menjadi suatu yang bermanfaat  

 

1.2.  Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Biji buah labu kuning (Cucurbita moschata) 

Labu kuning atau Cucurbita moschata merupakan tanaman yang banyak dimanfaatkan 

sebagai bahan pangan. Pemanfaatan bijinya di Indonesia masih terbatas, dan diketahui 

bahwa biji buah labu kuning memiliki beberapa senyawa yang sangat berpotensi 

sebagai antiaging. Biji buah labu kuning memiliki kandungan berkhasiat seperti asam 

amino, Zn (seng), Mg (magnesium), asam lemak utama, vitamin E (tokoferol), 

karotenoid, sterol, kriptoxantin dan inhibitor tripsin yang dapat menghambat peroksida 

yang berubah menjadi radikal bebas dan mampu mengoksidasi asam lemak tidak jenuh 

dalam membran sel sehingga merusak membran tersebut dan menjadi agen antiaging 

(Panjaitan, et al,. 2015).  

 

Klasifikasi dari Labu Kuning dapat dilihat di bawah ini: 
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Beta karoten banyak terdapat di aprikot, tomat, mangga, wortel dan pepaya. Betakaroten 

memiliki manfaat bagi tubuh, yaitu dapat dipercaya menurunkan risiko penyakit jantung 

dan kanker. Dengan mengkonsumsi beta karoten sebanyak 50 mg tiap hari dalam menu 

makanan dapat mengurangi risiko terkena penyakit jantung (Kusbandari & Hari, 2017). 

 

Beta karoten merupakan vitamin (vitamin A) pada molekul organik yang sangat 

diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit untuk proses metabolisme 

tubuh dan menjaga kesehatan. Vitamin tidak dapat diproduksi oleh tubuh manusia 

dalam jumlah yang cukup, namun dapat tercukupi dengan mengkonsumsi berbagai 

makanan (Octaviani, Guntarti, & Susanti, 2014). Dalam bahan pangan vitamin dalam 

bentuk yang berbeda-beda di antaranya provitamin (calon vitamin) yang selanjutnya 

dalam tubuh diubah menjadi vitamin yang aktif. Salah satu jenis vitamin adalah vitamin 

A. Vitamin A pada umumnya stabil terhadap panas, asam dan alkali.  

 

Vitamin A mempunyai sifat yang sangat mudah teroksidasi oleh udara dan rusak bila 

dipanaskan pada suhu tinggi bersama udara, sinar dan lemak yang tengik. Radikal bebas 

dapat didefinisikan sebagian molekul atau fragmen molekul yang mengandung satu atau 

lebih elektron tidak berpasangan pada orbital terluarnya. Radikal bebas dapat terbentuk 

melalui peristiwa metabolisme sel normal, kekurangan gizi dan akibat respons terhadap 

pengaruh dari luar tubuh sperti polusi dan sinar ultraviolet. Radikal bebas berperan 

dalam terjadinya berbagai penyakit degeneratif karena radikal bebas dapat merusak 

makromolekul lipid membrane sel, DNA dan protein. Jumlah radikal bebas dapat 

mengalami peningkatan yang diakibatkan faktor stress, radiasi, asap rokok, dan polusi 

lingkingan sehingga menyebabkan sistem pertahanan tubuh yang ada tidak memadai. 

Namun, tubuh manusia miliki sistem pertahanan endogen terhadap serangan radikal 

bebas terutama terjadi melalui peristiwa metabolisme sel normal dan peradangan 

(Wahdaningsih, Setyowati, & Wahyuono, 2011).  

 

Antioksidan digunakan dalam makanan untuk mengontrol oksidasi lipid. Antioksidan 

dapat melawan pengaruh berbahaya dari radikal bebas sebagai hasil metabolisme 

oksidatif, yaitu hasil reaksi-reaksi kimia dan proses metabolik yang terjadi di dalam 
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tubuh (Kusbandari & Susanti, 2017). Hidrokarbon tak jenuh turunan likopen atau 

turunan likopen teroksigenase (ksantofil) adalah jenis karatenoid yang lebih dikenal. 

Struktur kimia likopen berupa rantai panjang yang terdiri atas delapan satuan isoprena, 

merangkai dari kepala sampai ekor, sehingga terbentuk sistem konjugasi lengkap. 

Rangkaian ini merupakan kromofor yang menghasilkan warna. Isomer β-karoten 

misalnya α-karoten hanya berbeda pada ikatan rangkapnya dalam satuan ujung siklik. β-

karoten memiliki aktivitas tertinggi dibandingkan γ-karoten dan α-karoten. Hal ini 

karena terdapat perpanjangan rantai konjugasi sehingga mempunyai sktruktur polar 

yang lebih panjang (Octaviani et al., 2014). 

 

Beberapa jenis karoten terdapat pada tanaman, untuk jenis karoten yang banyak adalah 

α (alpha), β (beta) dan γ (gamma) karoten. Jenis karoten yang paling umum adalah β-

karoten dan jumlah karoten yang sudah diketahui sebanyak 300 karoten.  Karotenoid 

merupakan jenis tetraterpenoid (C40), merupakan golongan pigmen yang larut lemak 

dan tersebar luas, terdapat hampir semua jenis tumbuhan, mulai dari bakteri sederhana 

sampai compositae yang berbunga kuning. Dua fungsi karotenoid pada tumbuhan, 

sebagai pigmen pembantu dalam proses fotosintesis dan sebagai pewarna (Octaviani et 

al., 2014).  

 

Menurut Gardjito (2006), kadar beta karoten daging maupun biji labu kuning segar 

adalah 19,9 mg/100 g. Kandungan gizinya yang cukup lengkap ini, maka biji labu 

kuning dapat menjadi sumber gizi yang sangat potensial dan harganya pun terjangkau 

sehingga dapat dikembangkan sebagai alternatif pangan masyarakat.  

 

1.2.3. Gelombang mikro 

Gelombang mikro (Microwave) merupakan elektromagnetik yang memancarkan 

gelombang radiasi dengan frekuensi antara 300 MHz hingga 300 GHz. Energi 

elektromagnetik pada microwave oven akan diserap dan diubah menjadi energi panas. 

Proses penyerapan energi ini disebut sebagai pemanasan dielektrik (dielectric heating). 

Molekul-molekul pada makanan bersifat elektrik dipol (electric dipoles), artinya 

molekul tersebut memiliki muatan negatif pada satu sisi dan muatan positif pada sisi 

yang lain. Akibatnya, dengan kehadiran medan elektrik yang berubah-ubah yang 
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diinduksikan melalui gelombang mikro pada masing-masing sisi akan berputar untuk 

saling mensejajarkan diri satu sama lain. Pergerakan molekul ini akan menciptakan 

panas seiring dengan timbulnya gesekan antara molekul yang satu dengan molekul 

lainnya. Energi panas yang dihasilkan oleh peristiwa inilah yang berfungsi sebagai agen 

pemanasan bahan makanan di dalam dapur microwave oven ( Kingston , 1997). 

 

Microwave oven dapat digunakan untuk proses pengeringan, memasak, memanaskan, 

memanggang, sterilisasi dan thawing. Proses pemanasan dengan menggunakan 

microwave oven adalah metode elektrik lain yang dapat digunakan untuk mengurangi 

kontaminasi mikroorganisme atau untuk menginaktivasi enzim jika dibandingkan 

dengan pemanasan secara tradisional (Garcia-salas, Morales-soto, Segura-carretero, & 

Fernández-gutiérrez, 2010). 

 

Metode ekstraksi yang dibantu microwave oven merupakan metode ekstraksi yang 

memanfaatkan panas dan radiasi gelombang mikro untuk mempercepat proses ekstraksi 

dengan pelarut tertentu agar dapat berjalan efektif. Dengan penggunaan gelombang 

mikro akan mengurangi aktivitas enzimatis yang dapat mempercepat proses 

pembusukan atau merusak senyawa. Metode ekstraksi yang dibantu microwave oven 

dapat memungkinkan proses ekstraksi bahan kering karena terdapat beberapa sel bahan 

yang mengandung air (moisture) dalam jumlah sangat kecil. Metode ini tidak cocok 

atau tidak efektif bagi senyawa yang mudah rusak akibat panas, dan dapat distabilkan 

dengan menggunakan pelarut yang transparan terhadap gelombang mikro seperti 

heksana dan kloroform (Calinescu et al., 2001). Kapasitas antioksidan serta kandungan 

fenolik dan flavonoid total dapat diketahui dari ekstrak dengan metode ekstraksi yang 

dibantu microwave oven (Ya Li et, all. 2017). 

 

Ekstraksi gelombang mikro merupakan metode ekstraksi yang memanfaatkan panas dan 

radiasi gelombang mikro untuk mempercepat proses ekstraksi dengan pelarut tertentu 

agar dapat berjalan efektif. Dengan penggunaan gelombang mikro akan mengurangi 

aktivitas enzimatis yang dapat mempercepat proses pembusukan atau merusak senyawa. 

Ekstraksi mikrowave dapat memungkinkan proses ekstraksi bahan kering karena 

terdapat beberapa sel bahan yang mengandung air (moisture) dalam jumlah sangat kecil. 

Metode ini tidak cocok atau tidak efektif bagi senyawa yang mudah rusak akibat panas, 
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dan dapat distabilkan dengan menggunakan pelarut yang transparan terhadap gelombang 

mikro seperti heksana dan kloroform (Calinescu et al., 2001). 

 

Radiasi gelombang mikro membuat suhu menjadi lebih tinggi dan menghidrolisis ikatan eter 

pada konstituen dinding sel tanaman, yaitu selulosa. Suhu tinggi pada dinding sel bahan juga 

meningkatkan dehidrasi selulosa dan menurunkan kekuatan mekanis selulosa. Migrasi ion 

terlarut akibat radiasi gelombang mikro memudahkan penetrasi pelarut ke matriks bahan. 

Akibatnya, pelarut lebih mudah mengakses senyawa target dalam sel, terjadi pengembangan 

volume dan perusakan sel. Kelebihan dari metode MAE adalah waktu ekstraksi dan 

kebutuhan pelarut yang relatif rendah dibanding ekstraksi konvensional (Mandal et al., 2007). 

 

1.2.4. Ekstraksi Konvensional 

Ekstraksi konvensional adalah ekstraksi yang pada umumnya membutuhkan waktu lama 

dalam prosesnya. Selain itu, hasil rendemen yang didapat tidak bebas dari pelarutnya 

sehingga tidak maksimal. Metode ekstraksi konvensional ada beberapa yaitu soxhlet, 

maserasi dan refluks. Dari metode soxhlet, maserasi dan refluks untuk hasil rendemen yang 

didapat yaitu sebesar 0,56%, 1,16% dan 1,04%. Dalam metode ini digunakan suhu yang 

tinggi serta kecepatan pengadukan yang tinggi. Hal ini dapat mempercepat penetrasi pada 

pelarut yang kontak dengan bahan, sehingga dengan pernyataan bahwa suhu tinggi yang 

digunakan maka dapat merusak komponen bioaktif pada bahan seperti betakaroten (Melati, et 

al., 2018) 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh daya, variasi konsentrasi pelarut dan 

waktu pemberian gelombang mikro terhadap efektifitas ekstraksi betakaroten dan antioksidan 

pada biji labu kuning menggunakan Metode ekstraksi yang dibantu microwave oven. 


