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 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman pala (Myristica fragrans) merupakan tanaman asli dari Indonesia yang tumbuh 

dengan baik di iklim tropis pada ketinggian di bawah 700 meter dari permukaan laut. 

Tanaman pala tergolong dalam famili Myristicaceae yang terpisah lagi dalam 15 genus 

(marga) dan 250 spesies (jenis). Tanaman pala memiliki ciri-ciri yaitu batangnya 

berukuran sedang dengan tinggi mencapai 18 meter, daunnya berwarna hijau dan 

berbentuk lonjong atau bulat telur. Buah pala umumnya berbentuk bulat, ujungnya sedikit 

runcing, kulitnya berwarna hijau muda kekuningan, permukaan kulitnya licin, daging 

buahnya tebal dan cukup berair. Bila dibelah menjadi dua, maka akan tampak biji pala 

yang terbungkus oleh lapisan merah bernama fuli. Biji pala dapat dimanfaatkan untuk 

memberikan cita rasa pada produk pangan karena adanya oleoresin dan minyak atsiri 

yang terkandung di dalamnya.  

 

Sebagai negara asal tanaman pala, Indonesia memasok hampir 75% kebutuhan biji pala 

dan fuli pala di dunia. Kepopuleran tanaman pala di pasar global telah dimulai pada abad 

ke -16 sejak Ternate, Tidore, Ambon, dan Kepulauan Banda menjadi jalur utama 

masuknya negara asing ke Indonesia. Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan 

(2017), pada tahun 2017, Indonesia mengekspor pala sebanyak 11.505.972 kg dengan 

total nilai ekspor sebesar 50.138.286 USD. Negara yang menjadi tujuan utama kegiatan 

ekspor pala dibagi menjadi tiga, yaitu wilayah Asia, wilayah Eropa, dan wilayah 

Amerika. Negara-negara pengimpor pala terbesar di Asia antara lain adalah Jepang, 

Hongkong, India, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Negara-negara pengimpor pala 

terbesar di Eropa antara lain adalah Belanda, Jerman, dan Inggris. Negara pengimpor pala 

terbesar di Amerika antara lain adaah Kanada dan Argentina.  

 

Buah pala terdiri atas tiga bagian yaitu daging buah, fuli, dan biji pala. Daging buah pala 

dapat diolah sebagai produk asinan buah. Sedangkan fuli dan biji pala dikenal memiliki 
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kandungan oleoresin yang tinggi, namun oleoresin memiliki sifat yang mudah 

teroksidasi. Ekstrak oleoresin dari pala memiliki jumlah permintaan yang tinggi untuk 

kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Oleh karena itu diperlukan suatu metode untuk 

menghasilkan oleoresin dengan jumlah optimal. Metode yang paling sering digunakan 

untuk mendapatkan oleoresin adalah dengan metode ekstraksi. Oleoresin dapat diperoleh 

dengan metode ekstraksi menggunakan pelarut organik seperti alkohol, metanol, aseton, 

dan heksan (Purseglove, 1981 dalam Girma, 2007). 

 

Ekstraksi merupakan suatu metode pemisahan suatu zat dari campurannya dengan 

pembagian sebuah zat terlarut antara dua pelarut yang tidak dapat tercampur untuk 

mengambil zat terlarut tersebut dari satu pelarut ke pelarut lain. Hasil ekstraksi yang baik 

dapat diperoleh dengan melakukan ekstraksi berulang kali dengan jumlah pelarut yang 

sedikit (Eka et al, 2012),. Metode ekstraksi yang paling sering digunakan yaitu metode 

maserasi dan soxhletasi. Menurut Arisandi (2001) dalam hartono et al (2003), ekstraksi 

dengan metode maserasi dilakukan dengan cara menghaluskan sampel terlebih dahulu, 

kemudian sampel direndam dalam pelarut hingga beberapa jam, kemudian dilakukan 

penyaringan. Namun  seiring berjalannya waktu, ditemukan metode ekstraksi baru yaitu 

dengan mengunakan gelombang ultrasonik atau metode sonokimia. Metode ini memiliki 

beberapa keuntungan seperti efisiensi yang lebih besar, waktu operasi lebih cepat, dan 

laju perpindahan massa yang lebih cepat sehingga kualitas dan kuantitas dari hasil akhir 

yang didapatkan lebih baik daripada metode soxhletasi. Ekstraksi dengan  bantuan 

gelombang ultrasonik selama 10 menit dapat menghasilkan jumlah rendemen yang 

hampir sama dengan ekstraksi dengan metode maserasi selama tiga hari (Morsy,2016 

dalam Zahra, 2019). Romeo et al (2006) dalam Zahra (2019) menyatakan bahwa ektraksi 

dengan bantuan gelombang ultrasonik terdapat proses kompresi dan ekspansi dalam 

pelarut sehingga menghasilkan energi  berintensitas tinggi setara tekanan 300-1200 bar 

dan suhu 2000-5000 K. Energi tersebut menyebabkan terjadinya laju perpindahan panas 

yang dapat memecah partikel sehingga memudahkan pelarut melarutkan zat yang 

dikehendaki dalam proses ekstraksi tersebut. Menurut Irianti et al (2012), dua faktor yang 

sangat berpengaruh pada ekstraksi adalah ukuran partikel dan jenis pelarut yang 
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digunakan. Lama ekstraksi pada bahan baku akan berkaitan dengan karakteristik ukuran 

partikel bahan baku, karena semakin lama ekstraksi semakin lama kontak antara bahan 

dengan pelarut dan semakin kecil ukuran bahan yang digunakan maka semakin luas 

bidang kontak antara bahan dengan pelarut sampai pada batas senyawa yang diekstrak 

habis dalam bahan. Eka et al (2012) berpendapat bahwa suhu dan lama ekstraksi juga 

mempengaruhi hasil ekstraksi.  

 

1.2. TINJAUAN PUSTAKA 

1.2.1. Biji Pala (Myristica fragrans) 

Biji pala (Myristica fragrans) diselubungi oleh lapisan yang disebut fuli dan tempurung. 

Biji pala dan fulinya telah digunakan di berbagai bidang baik dalam bidang pangan, 

kosmetik, maupun pengobatan. Komponen-komponen utama dalam biji pala dan fulinya 

antara lain minyak atsiri, lemak, protein, selulosa, resin, pati, dan mineral. Namun biji 

pala biasanya dimanfaatkan dalam bentuk ekstrak berupa oleoresin maupun minyak atsiri. 

Biji pala memiliki total kandungan minyak dan lemak sebanyak 25-40%, sedangkan 

fulinya memiliki kandungan minyak lemak sebanyak 20-30%. Biji pala mengandung 

minyak yaitu sebesar 5-15% dan lemak (nutmeg butter) sebesar 24-40%. Selain itu, 

bagian padat biji pala merupakan selulosa sebanyak 45-60%.  

 

Menurut Lewis dalam Librianto (2004), mutu biji pala yang baik memiliki kandungan 

serat kasar maksimal 10%, kadar abu yang tidak larut dalam asam maksimal 0,5%, dan 

kandungan eter 20-30%. Marcelle (1975) dalam Nurdjannah (2007) menyatakan bahwa 

persentase dari komponen biji pala dipengaruhi oleh varietas, mutu, lama penyimpanan, 

Gambar 1. Biji Pala (Sumber: Dokumen Pribadi) 
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dan tempat tumbuhnya tanaman pala. Kualitas dari ekstrak biji pala dapat dipengaruhi 

oleh teknik ekstraksi yang digunakan, ukuran partikel, waktu ekstraksi, jenis pelarut, dan 

konsentrasi pelarut (Bombardelli, 1991 dalam Bager et al., 2006).  

 

1.2.2. Ekstrak Oleoresin 

Ekstrak minyak yang diperoleh dari biji pala biasanya digunakan sebagai flavor enhancer 

dan dapat digunakan dalam berbagai jenis produk olahan pangan seperti produk berbahan 

dasar susu, telur dan daging. Flavor yang dihasilkan dari ekstrak minyak biji pala pun 

memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki profil yang “kuat”. Dalam dunia medis, 

minyak pala digunakan sebagai obat sakit perut, diare, mual mual karena bersifat 

meluruhkan angin (karminatif) dan anti mual (anti-emetik). Namun senyawa aromatik 

dalam minyak pala seperti miristisin, elimisin, dan safrol dapat merangsang halusinasi 

bila dikonsumsi lebih dari 5 gram per harinya karena efek intoksikasi. Oleh karena itu 

dalam pemakaian minyak pala dianjurkan dosis sebesar 0,08% dari bahan pangan 

(Chevallier,  2001, Jukic et al, 2006 dalam Nurdjannah, 2007).  

 

Oleoresin merupakan cairan kental yang terdiri dari zat volatil minyak atsiri (essential 

oil) dan zat non-volatil resin (fixed oil) yang berperan dalam memberikan flavor khas dari 

suatu jenis tumbuhan (Kawiji et al., 2010). Oleoresin dapat diperoleh dari biji, buah, 

daun, maupun rimpang dari sebuah tanaman. Menurut Amir et al., (2013), oleoresin 

berasal dari kata “oleo” yang berarti minyak dan “resin’ yang berarti damar sehingga 

oleoresin dapat disebut sebagai minyak damar. Oleoresin memiliki bentuk fisik berupa 

minyak kental sehingga oleoresin sulit untuk bercampur dengan bahan pangan lain dan 

diperlukan suatu pelarut (Oktora et al, 2007). Sedangkan minyak atsiri merupakan cairan 

konsentrat yang mengandung senyawa volatil aroma dari suatu tumbuhan (Kawiji et al., 

2010). Ekstrak oleoresin dalam biji pala dapat memberikan rasa dan aroma khas bila 

diaplikasikan pada suatu produk pangan. Selain itu, oleoresin memiliki sifat anti-bakteri, 

antioksidan alami, dan anti-fungi (Rahman et al., 1999). Di samping banyaknya 

kelebihan yang dimiliki, oleoresin juga memiliki beberapa kelemahan yaitu bentuk 

fisiknya yang (umumnya) lengket, mudah teroksidasi, mudah mengalami off-flavor, dan 
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memiliki kelarutan yang rendah terhadap air (Yuliani et al., 2007). Menurut Purseglove 

(1981) dalam Girma (2007), komposisi oleoresin yang dihasilkan selama proses ekstraksi 

bergantung pada pelarut yang digunakan. Ektraksi dengan pelarut non-polar 

menghasilkan ekstrak oleoresin yang didominasi oleh trimiristin dengan kandungan 

lemak yang tinggi. Sedangkan ekstraksi dengan pelarut polar seperti etanol menghasilkan 

produk oleoresin dengan kandungan lemak yang rendah. Farrel (1985) dalam Nurdjannah 

(2007) menyatakan bahwa oleoresin dalam pala umumnya  berwarna kuning pucat dan 

berbentuk padat pada suhu ruang. Selain melalui proses ekstraksi, oleoresin juga dapat 

diperoleh dari sisa penyulingan minyak pala. Sisa penyulingan minyak pala biasanya 

dimanfaatkan menjadi pupuk atau dibuang begitu saja. Penyulingan minyak pala yang 

dilakukan dengan metode dengan uap langsung dapat menghasilkan rendemen sekitar 

10% dari 4% minyak pala yang belum diolah (Nurdjanah, 2007). 

 

Menurut Assagaf et al., (2013), oleoresin pala mengandung 47 jenis komponen aktif. 

Komponen yang paling dominan dalam memberikan flavor khas dari pala yaitu miristisin, 

elemisin, dan safrol. Oleoresin pala juga mengandung senyawa isoeugenol dalam jumlah 

besar. Selain itu ditemukan beberapa komponen dengan jenis terpenoid yang berperan 

untuk memberi aroma khas pala. Menurut Hallstrom dan Thuvander (1997) dalam Yun 

et al (2003), miristisin (1-allyl 3,4-methylenedioxy 5-methyoxybenzene) adalah 

komponen alkil-benzena yang biasa terdapat dalam pala, lada hitam, wortel, daun 

peterseli dan bahan penyedap lainnya.  

 

 

Gambar 2. Struktur Miristisin (Yun et al, 2003) 
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Miristisin (4-methoxy 6,2 propenyl 1,3 benzodioxole) merupakan turunan dari senyawa 

fenil propanoid. Miristisin berbentuk cairan bening dan tidak larut dalam air namun larut 

dalam pelarut organik (Barceloux, 2009 dalam Sudrajar et al., 2018). Miristisin juga 

mempunyai sifat pestisida yang kuat dan termasuk dalam komponen psikoaktif (Ivan et 

al., 2001 dalam Kapelle et al., 2014). Selain itu, senyawa trimiristin (trimiristat gliserol 

atau titetradekanoat gliserol) yang merupakan turunan miristisin juga berperan sebagai 

pemberi flavor khas biji pala. Menurut Adelina (2013), miristisin dikenal sebagai zat anti-

depresan yang baik dalam dunia medis karena dapat menghambat enzim mono-amin-

oksidase (MAO) karena enzim ini dapat menghancurkan dopamin dan serotonin dalam 

tubuh. Kaseke dan Silaban (2014) menyatakan bahwa kandungan oleoresin yang baik 

setidaknya mengandung miristisin sebanyak 13%.  

 

Elemisin adalah senyawa organik alami yang tergolong dalam fenilpropen dan 

merupakan komponen dalam minyak esensial dari bebrapa jenis tanaman (Villanueva et 

al., 1993). Safrol adalah senyawa yang berasal dari tanaman, berbentuk cairan yang 

berwarna bening hingga kekuningan dan termasuk dalam golongan fenilpropenoid. Safrol 

memiliki sifat antimikroba dan antiserangga, serta membawa sifat aromatik yang 

cenderunng “manis” (Kamdem & Gage, 1995). 

 

1.2.3. Proses Ekstraksi Oleoresin 

Sebelum dilakukan proses ekstraksi, biji pala perlu dikeringkan terlebih dahulu. 

Pengeringan dilakukan dengan menggunakan oven pada suhu 600C selama 1 jam. Proses 

pengeringan bertujuan untuk memaksimalkan jumlah minyak yang dapat diekstraksi. 

Kemudian biji pala kering dihaluskan dengan menggunakan blender. Proses penghalusan 

sampel bertujuan untuk memperbesar luas bidang kontak bahan dengan pelarut. 

Kemudian sampel halus dimasukkan ke dalam sebuah tabung Erlenmeyer dan ditambah 

dengan pelarut. Proses ekstraksi umumnya menggunakan pelarut dengan senyawa karbon 

cair seperti etanol dan n-heksan. Pada penelitian ini digunakan pelarut jenis n-heksan. 

Heksana merupakan pelarut organik non-toksik yang tergolong dalam hidrokarbon alkana 
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dengan rumus kimia C6H14 dan mendidih pada suhu 60-700C. Heksana bersifat non-polar 

dan inert sehhingga cocok digunakan untuk ekstraksi minyak dan sejenisnya (Atkins, 

1987 dalam Utomo, 2016). Pemilihan n-heksan sebagai pelarut didukung oleh pernyataan 

Aziz et al (2009), bahwa ekstraksi produk minyak dengan pelarut n-heksan menghasilkan 

jumlah rendemen oleoresin yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan ekstraksi 

dengan pelarut etanol. Selanjutnya campuran tersebut diletakkan dalam mesin ultrasonic 

bath yang telah diatur suhu dan waktunya. Setelah proses ekstraksi selesai, dilakukan 

penyaringan dengan kertas Whattman No.1. Kemudian dilakukan evaporasi dengan 

mesin Rotary Vacuum Evaporator selama 4-6 menit atau hingga konsistensinya pekat. 

Selanjutnya sampel dimasukkan ke dalam sebuah botol vial berukuran 8 ml.  

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio antara pelarut dengan bahan, suhu, dan 

waktu ekstraksi optimum terhadap efektivitas proses ekstraksi oleoresin biji pala, 

kandungan total fenolik dan aktivitas antioksidan dalam ekstrak oleoresin biji pala. 


