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4. PEMBAHASAN  

4.1.  Pengaruh Daya Microwave oven terhadap Rendemen Ekstrak 

 

Pada hasil pengaruh rendemen ekstrak terhadap daya microwave oven, menunjukkan bahwa 

tidak ada  pengaruh antar daya microwave oven yang berbeda pada rendemen ekstrak. Hal ini 

sesuai dengan Wijaya, et al., (2018) yang meneliti perbandingan metode ekstraksi maserasi, 

infundasi dan soxhletasi terhadap rendemen daun rambai laut yang memiliki perbedaan suhu, 

jenis pelarut dan lama ekstraksi bahwa, walaupun jumlah rendemen tidak berpengaruh, ada 

kemungkinan perlakuan yang diberikan berpengaruh pada ukuran partikel atau umur simpan. 

Teori ini didukung dengan pernyataan Ramadhan, et al., (2010)  yang menggunakan metode 

ekstraksi menyatakan bahwa semakin lama waktu ekstraksi, rendemen yang didapat akan 

meningkat,dikarenakan semakin banyak yang terdesorbsi kepelarut. 

 

Rendemen meningkat tidak berpengaruh dengan bertambahnya besarnya daya yang 

digunakan. Efisiensi ekstraksi dengan gelombang mikro juga meningkat dengan 

meningkatnya daya (syaeful, et al., 2015). Hasil tertinggi pada daya 450 Watt terdapat pada 

konsentrasi 20% dan yang terendah terdapat pada 450 Watt pada konsentrasi 40%. Semakin 

tinggi konsentrasi pelarut dan waktu yang digunakan tidak mempengaruhi hasil rendemen 

ekstrak Pada hasil yang diketahui, bahwa semakin tinggi rendemen yang didapatkan maka 

dapat disimpulkan nilai ekstrak yang didapat semakin banyak dan hasil rendemen 

dipengaruhi oleh juga oleh metode ekstraksi yang digunakan (Wijaya, et al., 2018).  

 

4.2. Pengaruh Durasi Microwave oven terhadap Rendemen Ekstrak 

Pada pengaruh durasi microwave oven terhadap rendemen ekstrak, menunjukkan bahwa tidak 

ada pengaruh antar daya microwave oven yang berbeda pada rendemen ekstrak. Hasil yang 

didapat tidak sesuai dengan pendapat penelitian Setiawan, et al., (2017) yang meneliti 

mengenai pengolahan limbah ampas jahe yang berasal dari industri jamu dengan cara 

ekstraksi menggunakan MAE untuk meningkatkan kadar zingiberen ginger oil. Proses 

ekstraksi sangat dipengaruhi oleh waktu pada distribusi besarnya senyawa yag tidak 

diinginkan ke dalam solven. Penentuan waktu ekstraksi sangat penting untuk mengetahui 

seberapa optimumnya waktu yang dicapai untuk mendapatkan suatu senyawa yang telah 

ditentukan.  
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Pada konsentrasi etanol 20%, 30%, 40% untuk setiap menit yang digunakan terjadi kenaikan 

pada waktu 4 menit dan turun pada 5 menit sehingga tidak terjadi kenaikan yang optimal. Hal 

ini dinyatakan oleh Wijaya, et al., (2018) yang meneliti perbandingan metode ekstraksi 

maserasi, infundasi dan soxhletasi terhadap rendemen daun rambai laut yang memiliki 

perbedaan suhu, jenis pelarut dan lama ekstraksi bahwa jika semakin lama waktu ekstraksi 

yang digunakan maka rendemen yang diperoleh juga semakin tinggi dikarenakan reaksi 

antara pelarut dan bahan ketika proses semakin lama sehingga terjadi proses penetrasi pelarut 

kedalam sel bahan semakin baik dan menyebabkan banyak senyawa yang berdifusi keluar 

dari sel.  

 

Yulianti, et al., (2014) yang meneliti tentang lama waktu yang digunakan pada MAE dengan 

menggunakan konsentrasi pelaut etanol berdasarkan sifat fisika-kimia pada daun stevia. 

Menegaskan bahwa lamanya waktu yang digunakan ketika ekstraksi dapat mempengaruhi 

ekstrak yang dihasilkan, dimana waktu proses ekstraksi yang meningkat akan menghasilkan 

nilai rendemen yang optimal. Sebaliknya kelarutan pada komponen dalam bahan berjalan 

dengan bertahap yang sebanding dengan bertambahnya waktu, namun setelah mencapai titik 

optimal maka komponen yang didapat akan menurun. Hal ini disebabkan komponen yang ada 

pada bahan memiliki jumlah terbatas dan pelarut yang digunkan memiliki batas kemampuan 

dalam melarutkan bahan, sehingga bila waktu diperpanjang solute yang ada pada bahan 

sudah tidak ada. 

 

4.3.  Pengaruh Perbedaan Daya dan Konsentrasi Pelarut terhadap Betakaroten, Alfa-

Tokoferol, dan Aktivitas Antioksidan 

Berdasarkan Tabel 3., diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan pada microwave oven 

terhadap betakaroten, sehingga hasil betakaroten meningkat. Menurut Riyanto, et al., (2014) 

yang meneliti mengenai material kemasan penyerap gelombang mikro dengan bahan kitosan–

polivinil alkohol. Kemampuan panas pada microwave oven menggunakan suhu dan waktu 

yang singkat, memiliki tingkat panas yang merata dan seragam, maka hasil ekstraksi dengan 

microwave oven akan meningkat. 

 

 Ada pengaruh yang signifikan pada daya terhadap betakaroten, dimana meningkatnya daya 

yang digunakan maka betakaroten meningkat secara optimal. Daya yang tinggi dengan 

naiknya suhu dapat memecah dinding sel yang ada secara cepat, sehingga daya yang 

digunakan sebaiknya tidak terlalu tinggi agar dinding sel rusak perlahan dan memungkinkan 
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ekstraksi yang selektif (Reza, Ahmad., 2009). Menurut penelitian Cahayanti, et al., (2016) 

dalam penelitiannya tentang pengaruh suhu dan waktu ketika ekstraksi terhadap karakteristik 

pewarna alami buah pandan bahwa betakaroten memiliki sifat yang tidak stabil pada panas 

dan reaksi oksidasi. 

 

Konsentrasi pelarut terhadap betakaroten yang signifikan dimana meningkatnya konsentrasi 

pelarut yang digunakan akan mendapatkan hasil betakaroten yang tinggi. Penelitian 

Sirwutubun, et al., (2016) mengenai pengaruh konsentrasi etanol terhadap karakteristik 

ekstrak pewarna alami dengan bahan yang digunakan yaitu buah merah dan diaplikasikan 

pada produk pangan seperti puding dan kue lapis. Meningkatnya konsentrasi pelarut terhadap 

betakaroten terjadi sebagai akibat polaritas larutan etanol yang lebih tinggi karena 

mengandung banyak air sehingga membuktikan kemurnian etanol yang semakin rendah dapat 

menyebabkan pigmen warna yang diperoleh rendah.  Menurut Yulianti, et al., (2017) yang 

meneliti mengenai pengaruh perbandingan jenis pelarut pada kandungan senyawa total fenol, 

alfa tokoferol dan total karoten dengan bahan yang digunakan rumput laut Sargassum sp. 

menyatakan bahwa etanol memiliki konstanta dielektrik 24,30 sehingga dapat mengekstrak 

lebih banyak karotenoid non polar.  

 

Dari hasil yang didapat bahwa betakaroten yang tinggi terdapat pada daya 450 Watt dengan 

konsentrasi etanol sebagai pelarut sebesar 40%. Menurut Penelitian Sirwutubun, et al., (2016) 

mengenai pengaruh konsentrasi etanol terhadap karakteristik ekstrak pewarna alami dengan 

bahan yang digunakan yaitu buah merah dan diaplikasikan pada produk pangan seperti 

puding dan kue lapis. Perbedaan pelarut yang digunakan menghasilkan total karotenoid yang 

berbeda-beda pada ekstraksi. Hasil betakaroten dapat dilihat juga pada gambar 1., dimana 

semakin tinggi daya yang digunakan  dan konsentrasi pelarut meningkat maka betakaroten 

yang dihasilkan juga meningkat secara optimal. 

 

Ada pengaruh yang signifikan pada microwave yang meningkatkan hasil alfa tokoferol. 

Menurut Riyanto, et al., (2014) yang meneliti mengenai material kemasan penyerap 

gelombang mikro dengan bahan kitosan–polivinil alkohol. Kemampuan panas pada 

microwave oven menggunakan suhu dan waktu yang singkat, serta memiliki tingkat panas 

yang merata dan seragam menghasilkan ekstraksi dengan microwave oven akan meningkat. 

Pengaruh daya terhadap alfa tokoferol yang signifikan akan menghasilkan alfa tokoferol yang 

meningkat secara optimal. Semakin kecil daya yang digunakan maka suhu yang dihasilkan 
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juga rendah dan waktu yang dibutuhkan untuk pemanasan semakin lama, sehingga bila daya 

yang digunakan sesuai dengan komponen yang dicari maka tidak terjadi kerusakan 

komponen tokoferol saat proses ekstraksi (Puryani, 2007). 

 

Konsentrasi pelarut etanol terhadap alfa tokofeol menunjukan bahwa adanya pengaruh yang 

signifikan dan meningkatnya konsentrasi pelarut juga meningkatkan hasil alfa tokoferol yang 

optimal. Hal  ini tidak sesuai dengan Yulianti, et al., (2017) yang meneliti mengenai 

pengaruh perbandingan jenis pelarut pada kandungan senyawa total fenol, alfa tokoferol dan 

total karoten dengan bahan yang digunakan rumput laut Sargassum sp. Senyawa alfa 

tokoferol akan semakin banyak larut apabila kepolaran pada pelarut yang digunakan pada 

proses ekstraksi semakin mendekati kepolaran dari senyawa pada bahan yang digunakan. 

Senyawa tokoferol akan semakin larut apabila pelarut yang diginkan saat ekstraksi memiliki 

kepolaran yang mendekati kepolaran dari senyawa yang terkandung dalam bahan yang 

digunakan. Alfa tokoferol yang tertinggi terdapat pada daya 450 Watt dengan konsentrasi 

pelarut 40%.  

 

Hasil aktivitas antioksidan menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari 

microwave oven terhadap aktivitas antioksidan sehingga hasil aktivitas antioksidan juga 

meningkat secara optimal. Menurut Riyanto, et al., (2014) yang meneliti mengenai material 

kemasan penyerap gelombang mikro dengan bahan kitosan–polivinil alkohol menyatakan 

bahwa kemampuan panas pada microwave oven menggunakan suhu dan waktu yang singkat, 

memiliki tingkat panas yang merata dan seragam menghasilkan ekstraksi dengan microwave 

oven akan meningkat. Ada pengaruh yang signifikan pada daya terhadap aktivitas 

antioksidan, bila daya yang digunakan semakin meningkat maka aktivitas antioksidan 

menjadi optimal. Pemanasan yang berlebih akan menyebabkan sel terdegradasi, sehingga 

aktivitas antioksidan akan menurun (Aulia, 2018). Konsentrasi etanol terhadap aktivitas 

antioksidan menghasilkan ada pengaruh yang signifikan. Menurut Soehendro, et al.,(2015)  

bahwa penggunaan pelarut etanol memberikan hasil lebih baik apabila dibandingkan dengan 

pelarut aquades.  
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4.4. Pengaruh Perbedaan Waktu  dan Konsentrasi Pelarut terhadap Betakaroten, Alfa-

Tokoferol, dan Aktivitas Antioksidan 

 

Berdasarkan Tabel 4., diketahui bahwa microwave meningkatkan hasil betakaroten. 

Pemanasan dengan microwave terjadi pada semua bagian dari sampel dan pelarut, karena 

melibatkan penyerapan energi secara langsung dan diekstrak tanpa melibatkan wadah 

sehingga menghasilkan ekstraksi yang sempurna (Sabuluntika, et al., 2013). Ada pengaruh 

yang signifikan pada waktu terhadap betakaroten, hal ini diketahui dari meningkatnya waktu 

yang digunakan menghasilkan betakaroten yang meningkat secara optimal. Semakin lama 

waktu ekstraksi akan menyebabkan senyawa bioaktif mengalami kerusakan sedangkan waktu 

ekstraksi yang singkat menyebabkan tidak semua senyawa aktif terekstrak dari bahan 

(Pratama, et al., 2017) 

 

Perbedaan kosentrasi pelarut menghasilkan betakaroten yang berbeda signifikan dimana 

meningkatnya konsentrasi pelarut, maka betakaroten yang dihasilkan akan meningkat secara 

optimal. Menurut Subianto, et al., (2013) pada penelitiannya mengenai pengaruh proporsi air 

dan etanol sebagai pelarut terhadap aktivitas antioksidan dengan menggunakan bahan angkak 

biji durian dengan metode phosphomolybdenum dan DPPH, bahwa daya yang tinggi sangat 

berhubungan dengan kepolaran pelarut etanol dengan kepolaran yang diekstraksi sehingga 

kandungan antioksidan yang bersifat polar mampu diekstrak. 

 

Pengaruh microwave terhadap alfa tokoferol menunjukkan bahwa adanya perbedaan 

pengaruh yang signifikan sehingga hasil alfa tokoferol meningkat.  Menurut Saputa, et al., 

(2010) yang meneliti tentang pengeringan menggunakan microwave dan oven pada kunyit 

yang mengandung vitamin C, betakaroten, tokoferol, protein dan lain-lain, menyatakan  

bahwa semakin lama microwave oven, suhu yang dihasilkan akan naik secara optimal 

sehingga kandungan dalam bahan seperti tokoferol akan mengalami kenaikan yang 

signifikan. 

 

Dari waktu yang digunakan pada ekstraksi, ada perbedaan pengaruh yang signifikan maka 

meningkatnya waktu yang digunakan menghasilkan alfa tokoferol yang meningkat secara 

optimal. Waktu ekstraksi yang tepat, menghasilkan senyawa yang optimal. Apabila waktu 

ekstraksi terlalu lama, menyebabkan senyawa bioaktif dapat mengalami kerusakan, 

sedangkan waktu singkat mencegah  semua senyawa aktif betul-betul terekstrak dari bahan 
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(Pratama, et al., 2017). Konsentrasi pelarut terhadap alfa tokoferol terdpat perbedaan yang 

signifikan dan meningkatnya konsentrasi yang digunakan menghasilkan alfa tokoferol yang 

tinggi.  Efektivitas ekstraksi suatu senyawa sangat tergantung dengan pelarut  yang dapat 

melarutkan senyawa, sesuai dengan prinsip suatu senyawa akan terlarut oleh pelarut bila 

polaritasnya sama. Etanol merupakan pelarut yang bersifat semipolar sehingga baik 

digunakan dalam proses ekstraksi (Pratama, et al., 2017).  

 

Aktivitas antioksidan menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada microwave 

terhadap aktivitas antioksidan sehingga hasil aktivitas antioksidan juga meningkat secara 

optimal. Microwave atau gelombang mikro berkerja dengan sistem panas yang dihantarkan 

secara merata sehingga aktifitas antioksidan yang terdapat pada bahan tidak rusak 

dikarenakan panas yang digunakan dapat diatur dengan baik (Rivai, et al., 2010). Ada 

pengaruh yang signifikan pada waktu terhadap aktivitas antioksidan, bila waktu yang 

digunakan semakin meningkat maka aktivitas antioksidan menjadi optimal. 

 

Hal ini sesuai dengan Utami, et al. (2009) yang meneliti tentang ekstrak daun simpur 

menggunakan pelarut etanol untuk membandingkan aktivitas antioksidan, dimana ekstraksi 

yang digunakan yaitu gelombang mikro, menyatakan bahwa energi panas yang ditimbulkan 

oleh gelombang mikro berfungsi untuk menghancurkan dinding sel yang dapat meningkatkan 

laju perpindahan massa senyawa antioksidan dari dinding sel sehingga mempercepat waktu 

ekstraksi. 

 

Konsentrasi etanol terhadap aktivitas antioksidan menghasilkan ada pengaruh yang 

signifikan, hal ini dipengaruhi meningkatnya konsentrasi etanol maka meningkatkan aktivitas 

antioksidan secara optimal.  Etanol memiliki dua sisi gugus yang berifat polar dan nonpolar 

sehingga etanol adalah pelarut yang paling disarankan dalam ekstraksi karena dapat 

mengekstrak untuk semua bahan yang memiliki sifat polar ataupun nonpolar (Azis, et al., 

2014). Aktivitas antioksidan, betakaroten dan tokoferol tertinggi terdapat pada waktu 5 menit 

dengan konsentrasi 40%. Menurut Kamaluddin, et al., (2014) yang meneliti tentang pengaruh 

MAE terhadap ekstraksi senyawa antioksidan catechin pada daun teh hijau, bahwa hasil 

optimal betakaroten, tokoferol dan antioksidan dapat diketahui dari hasil akhir ekstraksi yang 

didapat dan semakin tinggi konsentrasi pelarut serta waktu maka semakin senyawa yang 

diinginkan mudah dihasilkan menjadi lebih banyak. 

 


