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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Labu kuning atau waluh (Cucurbita moschata) merupakan salah satu tumbuhan sumber 

pangan yang memiliki kandungan gizi yang tinggi dan berserat halus sehingga mudah 

dicerna. Nutrisi dan senyawa bioaktif yang terkandung dalam buah labu antara lain 

pektin, fenolat, flavonoid, vitamin (vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, 

vitamin C, dan vitamin E), asam amino, karbohidrat dan mineral (kalsium, fosfor, besi, 

natrium, kalium, tembaga, dan seng). Kandungan nutrisi dan senyawa bioaktif tersebut 

dapat dikeluarkan melalui cara ekstraksi. Dalam penelitian ini dilakukan ekstraksi untuk 

memisahkan β-karoten dan α-tokoferol yang berperan sebagai antioksidan. Pemilihan 

metode ekstraksi yang tepat dapat meningkatkan keberhasilan pemisahan senyawa 

bioaktif tersebut. Hasil dari ekstraksi dapat diaplikasikan pada berbagai makanan sebagai 

bahan tambahan makanan yang alami. Selain sebagai tambahan antioksidan, ekstrak yang 

dihasilkan juga dapat menjadi pigmen alami pada makanan. 

 

Selama ini, metode yang digunakan dalam proses ekstraksi bahan pangan adalah metode 

sederhana yaitu dengan memanfaatkan pelarut, pengadukan, dikondisikan pada suhu 

ruang dan diuapkan untuk meningkatkan kelarutan dan meningkatkan perpindahan 

massa. Meskipun metode tersebut terbilang sederhana namun dalam prosesnya 

membutuhkan banyak waktu serta tidak efisien untuk mendapat senyawa yang 

diinginkan. Berbagai metode ekstraksi non-konvensional digunakan untuk mempercepat 

proses laju ekstraksi, di antaranya Microwave Assisted Extraction (MAE), Supercritical 

Fluid Extraction (SCFE), Pressurized Solvent Extraction (PSE), Ultrasound Assisted 

Extraction (UAE), dsb. Metode-metode tersebut dapat berguna untuk mempersingkat 

waktu ekstraksi, mengurangi penggunaan pelarut dan untuk beberapa senyawa yang tidak 

tahan panas (Poojary et al., 2016). 

 

Pada penelitian ini menggunakan MAE dalam proses ekstraksi β-karoten dan α-tokoferol 

pada buah labu kuning. MAE juga telah digunakan oleh oleh Handayani, et al, (2014) 

untuk optimasi ekstraksi ampas teh hijau. Berdasarkan hasil penelitian, metode MAE 

yang digunakan lebih efisien untuk mengekstraksi ampas teh hijau untuk menghasilkan 

ekstrak teh hijau. Metode ekstraksi ampas teh menggunakan metode MAE yang optimum 
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adalah dengan daya sebesar 450 watt, pelarut etanol 60% selama 8 menit untuk 

mendapatkan ekstrak dengan aktivitas antioksidan yang optimum. 

 

MAE dapat mempercepat proses ekstraksi dan menghasilkan kandungan ekstrak tinggi. 

Hal tersebut dikarenakan perpindahan panas dan massa bergerak pada arah yang sama. 

Pada ekstraksi konvensional, perpindahan panas terjadi dari media panas ke bagian dalam 

sampel, sedangkan pada MAE panas akan terjadi pada media yang diradiasikan (Poojary 

et al, 2016). Waktu ekstraksi dan daya gelombang mikro yang digunakan akan 

mempengaruhi hasil ekstraksi. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk melihat 

pengaruh penambahan daya serta waktu pemaparan gelombang mikro. MAE yang 

optimal menggunakan daya dan waktu serendah mungkin untuk menghasilkan ekstrak 

yang lebih tinggi. 

 

Penggunaan pelarut yang tepat dapat mengoptimalkan proses ekstraksi dengan 

memperhatikan kelarutannya terhadap target ekstraksi. Larutan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah etanol atau etil alkohol. Larutan ini tidak bersifat toksik atau beracun 

jika hasil ektraksi diaplikasikan pada produk pangan. Etanol memiliki rantai karbon non-

polar sehingga dapat larut dalam senyawa non-polar (minyak atsiri, perasa, pewarna, dan 

obat). Kombinasi antara pelarut etanol dengan gelombang mikro diharapkan dapat 

mempercepat laju ekstraksi. Konsentrasi etanol yang optimal dapat menghasilkan ekstrak 

yang lebih tinggi. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Labu Kuning 

Buah labu kuning adalah bahan pangan yang mengandung komponen kimia seperti air, 

protein, lemak dan serat. Menurut Vakenzuela et al., (2011) dalam Zufahmi & 

Mahajoeno, (2014) labu kuning dapat digunakan sebagai obat tradisional dalam 

menyembuhkan beberapa penyakit seperti diabetes, hipertensi, tumor, immunomodulasi, 

dan antibakteri. Tanaman labu kuning ini memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap 

kondisi lingkungan, maka tanaman ini dapat tumbuh baik pada daratan rendah maupun 

dataran tinggi, baik curah hujan tinggi, sedang maupun rendah. Bagian yang dikonsumsi 
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adalah bagian pucuk daun dan daging buah yang dapat diolah menjadi sup, pie, rebusan, 

dan roti.  

 

Klasifikasi dari Labu Kuning dapat dilihat di bawah ini: 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Cucurbitales 

Famili  : Cucurbitaceae 

Genus  : Cucurbita 

Spesies : Cucurbita moschata  

(Hutapea & Djumidi, 2000)  

 

Tabel 1. Komposisi Zat Gizi Labu Kuning per 100g Bahan 

Sumber : Anonim, 1972 

No. Kandungan Gizi Kadar / Satuan 

1. Kalori 29,00 kal 

2. Protein 1,10 g 

3. Lemak 0,30 g 

4. Karbohidrat 6,60 g 

5. Kalsium 45,00 mg 

6. Fosfor 64,00 mg 

7. Zat Besi 1,40 mg 

8. Vitamin A 180,00 SI 

9. Vitamin B1 0,08 mg 

10. Vitamin C 52,00 g 

11. Air 91,20 g 
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Gambar 1. Buah Labu 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

Menurut Widyowati (2007) dalam Prabasini et al, (2013) tanaman waluh atau labu kuning 

tersebut banyak ditemukan di seluruh wilayah di Indonesia. Menurut Departemen 

Pertanian RI, produksi nasional labu kuning sangat besar dengan jumlah produksi tahun 

2011 yang tercatat dalam BPS mencapai 428.197 ton. Namun besarnya produksi labu 

kuning tidak diimbangi dengan penanganan pasca panen yang memadai. Labu kuning 

memiliki daya simpan yang cukup lama namun volumenya besar dan mudah rusak dalam 

distribusi, sehingga perlu diolah menjadi suatu produk yang lebih tahan lama untuk 

disimpan. 

 

1.2.2. β-karoten 

Vitamin merupakan suatu 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 et al., 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. Namun, sayangnya vitamin A mempunyai sifat yang sangat mudah teroksidasi 

oleh udara dan rusak bila dipanaskan pada suhu tinggi bersama udara, sinar dan lemak 

yang tengik. 
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β-karoten adalah antioksidan, merupakan provitamin A yang apabila dalam tubuh 

berubah menjadi retinol atau zat aktif vitamin A. β-karoten merupakan pigmen organik 

berwarna kuning, oranye atau merah oranye yang dapat terjadi secara ilmiah dalam 

tumbuhan yang berfotosintesis, ganggang, beberapa jenis jamur dan bakteri. β-karoten 

dapat larut dalam lemak, tidak larut dalam air, mudah rusak karena teroksidasi pada suhu 

tinggi. β-karoten dapat dipercaya dapat menurunkan resiko penyakit jantung dan kanker. 

β-karoten banyak terdapat di aprikot, tomat, mangga, wortel, dan pepaya. Konsumsi β-

karoten sebanyak 50 mg tiap hari dalam menu makanan dapat mengurangi resiko terkena 

penyakit jantung (Kusbandari & Susanti, 2017). 

 

Gambar 2. Struktur β-karoten 

(Sumber : Andarwulan & Faradilla, 2012) 

 

Dalam tanaman terdapat beberapa jenis karoten, namun yang lebih banyak ditemukan 

adalah α (alpha), β (beta), dan γ (gamma) karoten. Sayuran dan buah-buahan yang 

berwarna hijau atau kuning biasanya banyak mengandung karoten, seperti pepaya, tomat, 

jeruk, jambu biji, alpukat, cabai, labu, dan lain-lain. Karotenoid merupakan 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. Pada tumbuhan, karotenoid mempunyai dua fungsi yaitu sebagai figmen 

pembantu dalam fotosintesis dan sebagai pewarna dalam bunga dan buah. Saat ini 

terdapat lebih dari 300 karotenoid yang telah diketahui, yang paling umum adalah β-

karoten. 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).  
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1.2.3. α-tokoferol 

Vitamin E merupakan sebuah senyawa fenolik dan sebagaimana umumnya senyawa 

fenolik dapat menangkap radikal bebas. Vitamin E merupakan antioksidan larut lemak 

yang utama dan terdapat dalam mambran seluler dimana vitamin ini mereduksi radikal 

bebas lipid lebih cepat dari pada oksigen. Vitamin E dapat melindungi kolesterol LDL 

agar tidak mudah teroksidasi. Kolesterol LDL yang tidak terlindungi akan mudah 

termutasi akibat proses oksidasi. Partikel kolesterol LDL akan berubah bentuk menjadi 

kerak lemak dan berpotensi menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, oleh karena itu 

vitamin E dapat mengurangi resiko penyakit stroke. Selain itu, vitamin E dapat 

melindungi vitamin-vitamin lain yang masuk kedalam tubuh agar terhindar dari oksidasi 

(Sayuti & Yenrina, 2015). 

 

Gambar 3. Struktur α-tokoferol 

(Sumber : Rizvi et al., 2014) 

 

Vitamin E dengan nama kimia tokoferol dikenal sebagai antioksidan yang dipercaya 

dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti kanker, jantung koroner, katarak, dan 

sebagainya. Vitamin E juga berperan mencegah konversi nitrit menjadi nitrosamine 

(salah satu zat karsinogenik) dan meningkatkan respon kekebalan. Vitamin E sering 

ditemui pada produk kecantikan karena vitamin E dapat melindungi sel-sel kulit dari 

serangan radikal bebas dan melindungi kerusakan DNA pada sel-sel kulit sehingga bisa 

mencegah kerusakan kolagen dan elastin yang memicu terjadinya kulit keriput dan 

kendur. Selain itu, vitamin E dapat digunakan untuk mengatasi jerawat, peradangan, serta 

dapat mempercepat proses penyembuhan luka (Sayuti & Yenrina, 2015). 

 

Keaktifan vitamin E pada beberapa senyawa tokoferol berbeda-beda. Dikenal α-, β-, dan 

γ-tokoferol. α-tokoferol menunjukkan keaktifan vitamin E yang paling tinggi, sedangkan 

yang lain cenderung rendah. Secara kimia ternyata ada kemiripan antara vitamin E dengan 
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hormon-hormon seks. Vitmain E tahan terhadap suhu tinggi serta asam, tetapi karena 

bersifat antioksidan, vitamin E mudah teroksidasi terutama bila ada lemak yang tengik, 

timah dan garam besi, serta mudah rusak oleh sinar ultra violet (UV). Cara pengukuran 

vitamin E dinyatakan dalam Satuan Internasional (SI) atau dalam miligram α-tokoferol. 

1 SI = 1 mg dl-α-tokoferol asetat sintetik (buatan) 

1 mg d-α-tokoferol alami = 1,49 SI 

 

Peranan vitamin E terutama karena sifatnya sebagai zat antioksidan. Dengan menerima 

oksigen, vitamin E dapat membantu mencegah oksidasi terhadap vitamin A dalam saluran 

pencernaan. Dalam jaringan vitamin E menekan terjadi oksidasi asam lemak tidak jenuh, 

dengan demikian membantu dan mempertahankan fungsi membran sel. Vitamin E 

mungkin juga terlibat dalam proses sintesis, khususnya dalam pembentukan sel darah 

merah dalam sumsum tulang. Vitamin E juga diperlukan dalam sintesis koenzim A, yang 

penting dalam proses pernafasan (Winarno, 1999). 

 

1.2.4. Antioksidan 

Antioksidan dalam pengertian biologis adalah suatu senyawa yang dapat meredam dan 

atau menonaktifkan serangan radikal bebas dan Reactive Oxygen Species (ROS). Secara 

kimia senyawa antioksidan adalah senyawa pemberi elektron (elektron donor). 

Antioksidan digunakan juga 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 tubuh (Kusbandari & Susanti, 2017).  

 

Antioksidan dibutuhkan tubuh untuk melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. 

Radikal bebas dapat didefinisikan sebagian molekul atau fragmen molekul yang 

mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital terluarnya. 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 (Wahdaningsih et al., 2011). 
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Tubuh manusia tidak mempunyai cadangan antioksidan dalam jumlah berlebih sehingga 

apabila terbentuk banyak radikal bebas maka tubuh membutuhkan antioksidan eksogen. 

Adanya kekhawatiran kemingkinan efek samping yang belum diketahui dari antioksidan 

sintetik menyebabkan antioksidan alami menjadi alternatif yang sangat dibutuhkan. 

Proses oksidasi tidak hanya terjadi dalam tubuh manusia saja tetapi juga dapat terjadi 

dalam makanan. Komponen makanan yang paling mudah mengalami oksidasi adalah 

lemak. Antioksidan merupakan senyawa yang ditambahkan kedalam lemak atau makanan 

berlemak untuk mencegah terjadinya proses oksidasi sehingga dapat memperpanjang 

kesegaran dan palabilitas dari makanan tersebut. Aktivitas antioksidan dipengaruhi oleh 

banyak faktor seperti kendungan lipid, konsentrasi antioksidan, suhu, tekanan oksigen, 

dan komponen kimia dari makanan secara umum seperti protein dan air (Sayuti & 

Yenrina, 2015). 

 

1.2.5. Gelombang Mikro 

Microwave oven adalah alat elektromagnetik yang memancarkan gelombang radiasi 

dengan frekuensi antara 300 MHz hingga 300 GHz. Dalam perkembangan zaman yang 

semakin modern ini gelombang mikro digunakan untuk 2 tujuan, yaitu komunikasi dan 

penghantar energi. Energi elektromagnetik pada microwave akan diserap dan diubah 

menjadi energi panas. 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 et al., 2010). 

 

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 gelombang mikro 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). 

 

Panas yang dihasilkan dari radiasi gelombang mikro berbeda pemanasan dengan cara 

konvensional dimana menggunakan panas secara konduksi dan konveksi. Gelombang 

mikro yang dihasilkan dari vacuum tube pada alat microwave akan masuk pada makanan. 

Gelombang tersebut 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), jika dipaparkan gelombang mikro secara induksi maka 

molekul tersebut akan berputar dan saling bergesekan saat mereka mencoba 

mensejajarkan diri dengan medan listrik yang berubah-ubah (Mandal et al., 2007). Dari 

penjelasan tersebut diharapkan β-karoten serta α-tokoferol yang akan diekstraksi tidak 

menjadi rusak akibat panas gelombang mikro. Kelebihan dari metode ekstraksi dengan 

gelombang mikro adalah waktu ekstraksi dan kebutuhan pelarut yang relatif rendah 

dibanding ekstraksi konvensional. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi daya (180, 

300, dan 450 watt), waktu paparan (3, 4, dan 5 menit), serta pengaruh konsentrasi larutan 

etanol (20, 30, dan 30%) pada microwave assisted extraction (MAE) terhadap rendemen, 

β-karoten, α-tokoferol dan aktivitas antioksidan pada buah labu kuning. 


