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4. PEMBAHASAN 

4.1. Pengaruh Ekstraksi Gelombang Mikro terhadap Rendemen Ekstrak 

Pada penelitian yang telah dilakukan, rendemen ekstrak dihitung berdasarkan berat akhir 

(berat ekstrak yang dihasilkan) dengan berat awal (berat labu kuning yang digunakan 

dalam ekstraksi) dan dikalikan 100%. Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan hasil 

bahwa rendemen ekstrak perlakuan waktu berkisar antara 12,6% hingga 24,67% dari 15 

gram serbuk sampel yang diekstrak dengan waktu yang berbeda-beda. Rendemen ekstrak 

perlakuan daya berkisar antara 12,93% hingga 23,33% dari 15 gram serbuk sampel yang 

diekstrak dengan daya yang berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Widyasanti, et al., (2013) tentang pengaruh perbedaan lama ekstraksi teh putih dengan 

menggunakan metode Microwave Assisted Extraction (MAE) rendemen yang di dapatkan 

berkisar antara 5,90% hingga 6,20%. Hasil tersebut lebih rendah dibandingkan dengan 

hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

Ekstraksi dengan gelombang mikro menghasilkan rendemen ekstrak yang lebih tinggi 

dibandingkan ekstraksi soxhlet. Semakin lama waktu ekstraksi terjadi peningkatan hasil 

rendemen hingga 4 menit, kemudian pada menit ke 5 mengalami penurunan. Semakin 

tinggi konsentrasi etanol, perubahan yang terjadi tidak signifikan terutama pada waktu 4 

dan 5 menit. Semakin tinggi daya gelombang mikro terjadi peningkatan hasil rendemen 

hingga daya 300 watt, kemudian pada daya 450 watt mengalami penurunan. Semakin 

tinggi konsentrasi etanol, perubahan yang terjadi tidak signifikan terutama pada daya 180 

dan 300 watt. Hal tersebut terjadi karena perlakuan gelombang mikro yang diberikan akan 

memecah dinding sel pada sampel buah labu kuning. Pecahnya dinding sel tersebut terjadi 

akibat tumbukan dan gesekan antar partikel sehingga menghasilkan panas (Mandal et al., 

2007). Namun, semakin tinggi daya yang digunakan serta semakin lama ekstraksi yang 

dilakukan maka terjadi kontak antara bahan dan pelarut serta suhu sampel meningkat dan 

menyebabkan pelarut pada sistem lebih banyak menguap dan terjadi kehilangan massa.  

 

4.2. Pengaruh Perbedaan Perlakuan Waktu serta Konsentrasi Pelarut terhadap 

Kadar β-karoten, α-tokoferol dan Aktivitas Antioksidan 

Pada Tabel 3 dapat dilihat pengaruh perbedaan perlakuan waktu serta konsentrasi pelarut 

terhadap kadar β-karoten, α-tokoferol dan aktivitas antioksidan pada buah labu kuning. 
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Terjadi pengaruh yang signifikan pada waktu pemaparan gelombang mikro yang 

menyebabkan kenaikan pada kadar β-karoten, α-tokoferol dan aktivitas antioksidan. 

Selain itu terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara perlakuan menggunakan 

microwave oven dengan soxhlet. Perlakuan dengan menggunakan gelombang mikro 

menghasilkan kandungan β-karoten, α-tokoferol dan aktivitas antioksidan yang lebih 

tinggi. Hal tersebut terjadi karena perlakuan soxhlet membutuhkan proses perpindahan 

panas dari sumber panas ke dalam labu soxhlet. Akibatnya proses pemanasan 

membutuhkan waktu yang lebih lama dan suhu yang tinggi dapat menurunkan kandungan 

nutrisi yang ada dalam sampel buah labu kuning. Berbeda dengan perlakuan gelombang 

mikro yang diberikan akan memecah dinding sel pada sampel buah labu kuning. 

Pecahnya dinding sel tersebut terjadi akibat tumbukan dan gesekan antar partikel 

sehingga menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan gelombang lebih cepat masuk ke 

dalam sampel dan mempersingkat waktu ekstraksi  (Mandal et al., 2007). 

 

Hasil β-karoten, α-tokoferol dan aktivitas antioksidan yang meningkat seiring lama waktu 

pemaparan gelombang mikro kemungkinan belum mencapai batas untuk merusak 

dinding-dinding sel secara signifikan. Semakin lama waktu serta semakin tinggi 

konsentrasi pelarut yang digunakan dalam pemanasan dengan gelombang mikro maka 

semakin tinggi β-karoten, α-tokoferol maupun aktivitas antioksidan yang dihasilkan. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kamaluddin, et al., (2014) tentang analisa pengaruh 

Microwave Assisted Extraction (MAE) terhadap ekstraksi senyawa antioksidan catechin 

pada daun teh hijau (Camellia sinensis), perlakuan waktu setelah beberapa menit terjadi 

penurunan yang signifikan terhadap kadar catechin. Hal tersebut terjadi karena ekstrak 

terlalu lama terkena panas sehingga terjadi degradasi. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Kamaluddin, et al. (2014) juga dijelaskan bahwa semakin lama waktu ekstraksi, 

maka suhu setiap perlakuan akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan pemanasan 

menggunakan gelombang mikro meningkat untuk cairan ataupun padatan yang dapat 

mengubah energi elektromagnetik menjadi panas. Semakin lama waktu ekstraksi, maka 

semakin banyak energi elektromagnetik yang dirubah menjadi energi panas sehingga 

terjadi kenaikan hasil β-karoten, α-tokoferol dan aktivitas antioksidan. 
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Berdasarkan perlakuan yang telah dilakukan, nilai β-karoten berkisar antara 147,77 

μg/100g hingga 164,04 μg/100g. Pada hasil β-karoten terdapat perbedaan nyata setiap 

penambahan waktu pemaparan gelombang mikro. Panambahan konsentrasi pelarut 

menyebabkan peningkatan kandungan β-karoten pada ekstrak, namun peningkatan 

signifikan terjadi hanya setelah 40%. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh 

Manasika dan Widjanarko (2015) dalam Pratama et al., (2018) bahwa semakin lama 

waktu ekstraksi maka total karotenoid serta kelarutan zat akan semakin meningkat hingga 

timbul kejenuhan pada pelarut. Hasil β-karoten tertinggi dihasilkan pada perlakuan 

selama 5 menit dengan konsentrasi etanol 40% yaitu 164,04 μg/100g. Konsentrasi pelarut 

etanol dibawah 50% mampu mengekstrak β-karoten dengan baik. Walaupun bersifat 

polar, etanol memiliki rantai karbon non-polar sehingga dapat larut dalam senyawa non-

polar seperti β-karoten (Subianto, et al., 2013). 

 

Berdasarkan perlakuan yang telah dilakukan, nilai α-tokoferol berkisar antara 0,634 

μg/100g hingga 2,366 μg/100g. Pada hasil α-tokoferol terdapat perbedaan nyata setiap 

penambahan konsentrasi pelarut maupun penambahan waktu pemaparan gelombang 

mikro. Hasil α-tokoferol tertinggi dihasilkan pada perlakuan selama 5 menit dengan 

konsentrasi etanol 40% yaitu 2,366 μg/100g. Konsentrasi pelarut etanol dibawah 50% 

mampu mengekstrak dan meghasilkan α-tokoferol dengan jumlah yang cukup tinggi. α-

tokoferol bersifat larut lemak dan larut dengan baik pada pelarut alkohol seperti etanol 

(Arpi, 2014).  

 

Berdasarkan perlakuan yang telah dilakukan, nilai aktivitas antioksidan berkisar antara 

16,6% hingga 46,3%. Pada aktivitas antioksidan terdapat perbedaan nyata setiap 

penambahan waktu pemaparan gelombang mikro. Namun, tidak terjadi perbedaan yang 

signifikan pada panambahan konsentrasi pelarut. Hal tersebut sesuai dengan yang 

disampaikan oleh Budiyanto et al., (2008) dalam (Pratama et al., 2018) bahwa waktu 

ekstraksi yang tepat akan menghasilkan senyawa yang optimal. Waktu ekstraksi yang 

terlalu lama akan menyebabkan senyawa bioaktif mengalami kerusakan, sedangkan 

waktu ekstraksi yang terlalu singkat menyebabkan tidak semua senyawa aktif dapat 

terekstrak dari bahan. Setiap kenaikan konsentrasi pelarut serta semakin lama waktu 

pemaparan maka aktivitas antioksidan akan semakin tinggi. Hasil aktivitas antioksidan 
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tertinggi dihasilkan pada perlakuan selama 5 menit dengan konsentrasi etanol 40% yaitu 

46,3%.  

 

4.3. Pengaruh Perbedaan Perlakuan Daya serta Konsentrasi Pelarut terhadap 

Kadar β-karoten, α-tokoferol dan Aktivitas Antioksidan 

Pada Tabel 4 dapat dilihat pengaruh perbedaan perlakuan daya serta konsentrasi pelarut 

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

Terjadi pengaruh yang signifikan dengan daya pemaparan gelombang mikro yang 

menyebabkan kenaikan pada kadar β-karoten, α-tokoferol serta antioksidan. Selain itu 

terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara perlakuan menggunakan oven microwave 

dengan soxhlet. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi, et al., (2012) tentang 

pengaruh daya penyinaran gelombang mikro terhadap karakteristik pembakaran droplet 

minyak jarak pagar, berpendapat bahwa terjadi peningkatan viskositas minyak akibat 

daya gelombang mikro yang diberikan. Hal tersebut disebabkan energi yang diserap 

kemudian digunakan oleh atom-atom pada minyak untuk mengikuti medan 

elektromagnetik, dan menghasilkan pergerakan yang acak untuk menghasilkan panas. 

Semakin tinggi daya yang digunakan, semakin tinggi benturan antar molekul dan 

meningkatkan kecepatan reaksi menyebabkan semakin tingginya kadar β-karoten, α-

tokoferol dan aktivitas antioksidan. 

 

Hasil β-karoten, α-tokoferol dan aktivitas antioksidan yang meningkat seiring dengan 

penambahan daya gelombang mikro kemungkinan belum mencapai batas untuk merusak 

dinding-dinding sel secara signifikan. Semakin tinggi daya serta konsentrasi pelarut yang 

digunakan dalam pemanasan dengan gelombang mikro maka semakin tinggi β-karoten, 

α-tokoferol maupun antioksidan yang dihasilkan. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Dewi, et al., (2012) juga dijelaskan bahwa pada perlakuan daya tertentu akan mengalami 

penurunan yang signifikan pada kekentalan sampel. Hal tersebut terjadi akibat energi 

yang diserap dan digunakan oleh atom-atom pada sampel untuk melakukan osilasi 

semakin lama semakin berkurang dan suhu pada sampel semakin meningkat seiring 

dengan penambahan daya gelombang mikro. Energi yang dihasilkan oleh gelombang 

mikro dapat memperlemah ikatan antar molekul sehingga molekul-molekul tersebut 

menjadi terpecah dan terpisah (Nuri, 2013). 
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Pada hasil β-karoten terdapat perbedaan nyata setiap penambahan daya pemaparan 

gelombang mikro. Panambahan konsentrasi pelarut menyebabkan peningkatan 

kandungan β-karoten pada ekstrak, namun peningkatan signifikan terjadi hanya setelah 

40%. Berdasarkan perlakuan yang telah dilakukan, nilai β-karoten berkisar antara 149,51 

μg/100g hingga 164,39 μg/100g. Setiap kenaikan konsentrasi pelarut serta semakin tinggi 

daya pemaparan maka nilai β-karoten akan semakin tinggi. Hasil β-karoten tertinggi 

dihasilkan pada perlakuan daya 450 watt dengan konsentrasi etanol 40% yaitu 164,39 

μg/100g. Daya yang semakin besar mengakibatkan benturan dan gesekan antar molekul 

semakin kuat sehingga timbul panas dan molekul-molekul tersebut lebih cepat terpecah 

(Nuri, 2013). Pelarut etanol yang digunakan dalam proses ekstraksi dapat membantu 

mempercepat laju ekstraksi secara keseluruhan. Walaupun bersifat polar, etanol memiliki 

rantai karbon non-polar sehingga dapat larut dalam senyawa non-polar seperti β-karoten 

(Subianto, et al., 2013). 

 

Pada hasil α-tokoferol terdapat perbedaan nyata setiap penambahan konsentrasi pelarut 

maupun penambahan waktu pemaparan gelombang mikro. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Bintari & Elyani, (2017) mengenai ekstraksi senyawa bioaktif dari 

Cladophora sp. dengan metode Solvent Free Microwave Assisted Extraction (SFMAE) 

mengatakan bahwa pada penambahan daya yang tepat akan menambah rendemen ekstrak. 

Namun jika daya yang digunakan terlalu tinggi maka akan terjadi penurunan yang 

signifikan, hal tersebut dikarenakan semakin tinggi pemaparan gelombang mikro 

menyebabkan berkurangnya pelarut sehingga molekul yang ada dalam sampel tidak dapat 

diambil dengan baik oleh pelarut. Berdasarkan perlakuan yang telah dilakukan, nilai α-

tokoferol berkisar antara 0,455 μg/100g hingga 2,103 μg/100g. Setiap kenaikan 

konsentrasi pelarut serta semakin tinggi daya pemaparan maka nilai α-tokoferol akan 

semakin tinggi. Hasil α-tokoferol tertinggi dihasilkan pada perlakuan daya 450 watt 

dengan konsentrasi etanol 40% yaitu 2,103 μg/100g.  

 

Pada hasil aktivitas antioksidan terdapat perbedaan nyata setiap penambahan konsentrasi 

pelarut maupun penambahan waktu pemaparan gelombang mikro. Berdasarkan perlakuan 

yang telah dilakukan, aktivitas antioksidan berkisar antara 7,6% hingga 44,3%. Daya 
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yang dihasilkan gelombang mikro berperan sebagai driving force untuk memecah struktur 

membran sel sehingga nutrien dapat terdifusi keluar dan larut dalam pelarut yang 

digunakan. Penambahan daya secara umum akan meningkatkan yield dan mempercepat 

waktu ekstraksi (Erliyanti & Rosyidah, 2017). Terjadi pengaruh yang signifikan pada 

daya pemaparan gelombang mikro yang menyebabkan kenaikan pada kadar antioksidan. 

Setiap kenaikan konsentrasi pelarut serta semakin lama waktu pemaparan maka nilai 

aktivitas antioksidan akan semakin tinggi. Hasil aktivitas antioksidan tertinggi dihasilkan 

pada perlakuan daya 450 watt dengan konsentrasi etanol 40% yaitu 44,3%.  

  


