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 PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini, dilakukan pembuatan ekstrak oleoresin berbahan dasar biji pala 

(Myricstica fragrans). Menurut Uhl (2000) dalam Anam (2010), oleoresin merupakan 

ekstrak dari rempah yang mengandung zat pembentuk aroma dan rasa khas dari rempah 

terseebut. Oleoresin dari biji pala dikenal mengandung miristisin, elemisin, safrol dan 

isoeugenol yang berfungsi sebagai anti-bakteri, antioksidan, dan pemberi flavor khas 

pala. Menurut Farrel (1985) dalam Nurdjannah (2007), pala segar seberat 45,45 kg dapat 

menghasilkan oleoresin sebanyak 2,72 kg. Oleoresin dalam pala umumnya berwarna 

kuning pucat dan berbentuk padat pada suhu ruang. Purseglove (1981) dalam Nurdjannah 

(2007) menyatakan bahwa komposisi oleoresin yang dihasilkan selama proses ekstraksi 

tergantung 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.  

 

4.1. Proses Pembuatan Ekstrak Oleoresin Biji Pala (Myristica fragrans) 

Berdasarkan hasil penelitian ini, persentase rendemen ekstrak oleoresin biji pala tertinggi 

diperoleh pada run ke-13 sebanyak 64,78% dengan perlakuan suhu 45,50C selama 45 

menit dengan rasio perbandingan sampel dengan larutan sebesar 1,59:100; diikuti oleh 

persentase rendemen pada run ke-3 sebanyak 62% dengan perlakuan suhu 390C selama 

60 menit dengan rasio perbandingan sampel dengan larutan sebesar 5:100. Ekstraksi yang 

dilakukan dalam penelitian ini merupakan ekstraksi padat cair (leaching). Ekstraksi padat 

cair adalah proses pemisahan antara suatu zat dalam padatan dengan bantuan pelarut. Saat 

padatan mengalami kontak dengan pelarut, terjadi perpindahan sebagian zat (solute) 

dalam fase cair secara difusi dan berlangsung hingga fase setimbang tercapai  (Richardson 

et al., 2002; Perry & Green, 1997 dalam Prasetyo dan Yosephine, 2012). Pemilihan n-

heksan sebagai pelarut didukung oleh pernyataan Aziz et al (2009), bahwa ekstraksi 

produk minyak dengan pelarut n-heksan menghasilkan jumlah rendemen yang lebih 

banyak apabila dibandingkan dengan ekstraksi dengan pelarut etanol. Semakin lama 
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waktu ekstraksi maka semakin banyak pula ekstrak yang dihasilkan. Semakin lama waktu 

yang dibutuhkan untuk proses ekstraksi dapat membuat kontak antara sampel dengan 

pelarut menjadi semakin lama sehingga proses difusi dapat berjalan secara maksimal 

(Bernasconi et al., 2005 dalam Wahyuni & Widjanarko, 2015). Secara teori pengaruh 

waktu ekstraksi terhadap hasil rendemen, run ke-3 seharusnya menghasilkan rendemen 

dengan hasil tertinggi. Namun, suhu yang digunakan pada run ke-3 lebih rendah bila 

dibandingkan dengan run ke-13. Menurut Towle & Christensen (1973) dalam Budiyanto 

& Yulianingsih (2008), semakin tinggi suhu yang digunakan dalam proses ekstraksi akan 

membantu proses difusi pelarut ke dalam jaringan bahan sehingga dapat meningkatkan 

aktivitas pelarut dalam menghidrolisis zat dalam sel bahan dan waktu ekstraksi dapat 

berjalan lebih cepat. Namun, apabila menggunakan suhu yang terlampau tinggi dan waktu 

yang terlampau lama dapat merusak struktur zat dari ekstrak yang dikehendaki. Bustan 

et al., (2008) menyatakan bahwa semakin lama waktu ekstraksi dan semakin banyak 

volume pelarut yang digunakan maka dapat menghasilkan ekstrak yang lebih pekat. 

Selain itu semakin lama waktu ekstraksi dapat meningkatkan berat jenis dari ekstrak, 

karena ekstrak ikut menguap bersama dengan pelarut. Pada penelitian ini dilakukan 

proses pengeringan dan penghalusan terlebih dahulu pada biji pala. Menurut Sipahelut & 

Telussa (2011), pengeringan akan mengakibatkan pecahnya membran sel dan 

memudahkan cairan dalam sel untuk keluar. Pengeringan biji pala yang baik dilakukan 

pada suhu 50-600C karena suhu pengeringan yang terlalu tinggi justru menyebabkan 

proses difusi berjalan lebih cepat sehingga uap air yang keluar dapat  membawa minyak 

ke permukaan bahan. Penghalusan biji pala  bertujuan untuk mengecilkan ukuran padatan 

sehingga permukaan kontak antara sampel dengan pelarut semakin luas. Dengan adanya 

perlakuan pengeringan dan penghalusan pada biji pala, maka waktu yang diperlukan 

untuk mengekstraksi biji pala lebih singkat. Selain itu, penelitian ini menggunakan rotary 

vacuum evaporator yang berfungsi untuk menguapkan pelarut dibawah titik didihnya 

dalam kondisi tekanan rendah sehingga didapatkan senyawa yang dikehendaki (Reo et al, 

2017). Menurut Ghallisa et al., (2014), rotary vacuum evaporator digunakan sesuai 

dengan prinsip vakum destilasi dan dapat melindungi sampel dari kerusakan akibat suhu 

tinggi. Namun rotary vacuum evaporator harus digunakan secara hati-hati agar sisa 
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pelarut yang digunakan tidak terbawa ke dalam sampel. Hal ini didukung oleh pernyataan 

Countrymen (2007) dalam (Manasika & Widjanarko, 2015) bahwa tingginya rendemen 

dalam hasil ekstraksi juga dapat dipengaruhi oleh adanya residu yang ikut terbawa ke 

dalam ekstrak  

 

Pada penelitian ini diperoleh hasil rendemen tertinggi pada rasio perbandingan bahan 

dengan pelarut sebesar 1,59:100, diikuti oleh perbandingan bahan dengan pelarut sebesar 

10:100. Hal ini sesuai dengan pernyataan Masud & Pabbenteng (2016), semakin banyak 

jumlah pelarut yang ditambahkan ke dalam sampel, maka semakin besar pula kemampuan 

pelarut untuk mengekstraksi minyak yang terkandung dalam biji pala. Namun, pelarut 

memiliki batas maksimal kemampuan untuk mengekstraksi minyak dalam biji pala. 

Selain itu pada penelitian ini diperoleh sebuah persamaan untuk menentukan besaran 

optimum rendemen berdasarkan besaran optimum tiap-tiap variabel: 

Y= 109,514 – 1,185X2 + 0,214X1 – 0,170X1.X3 + 0,046 X1.X2 

 

keterangan: 

Y= yield (rendemen) 

X1= suhu optimum 

X2= waktu  optimum 

X3 = rasio optimum 

 

Dari persamaan di atas.dilakukan substitusi dari masing-masing variabel dan diperoleh 

hasil akhir rendemen optimum sebesar 94,71%. 

 

4.2. Pengujian Aktivitas Antioksidan 

Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat menghambat atau mencegah 

terjadinya reaksi oksidasi dan reaksi radikal bebas dalam lipid (Ahmad, 2012 dalam 

Handayani et al., 2014).  Radikal bebas merupakan gugus atom yang tidak berpasangan 

sehingga bersifat sangat reaktif. Senyawa radikal bebas sangat berbahaya bagi tubuh 

manusia karena dapat menonaktifkan kerja enzim tubuh, mengoksidasi lemak, dan 

mengganggu DNA sehingga menyebabkan mutasi sel yang menjadi cikal bakal timbulnya 

kanker (Astuti, 2009 dalam Handayani et al., 2014).  Dalam penelitian ini, aktivitas 
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antioksidan pada sampel diukur menggunakan metode DPPH. Menurut Hanani (2005) 

dalam Wahdaningsih et al., (2011), metode DPPH merupakan metode yang sederhana, 

mudah, dan menggunakan sampel dalam jumlah sedikit sehingga waktu yang diperlukn 

untuk melakukan pengujian pun semakin singkat. Menurut Molyneux (2004) dalam 

dalam Handayani et al., 2014), DPPH berperan sebagai senyawa radikal bebas yang 

bersifat sensitif terhadap cahaya. Larutan sampel yang telah ditambahkan DPPH akan 

bereaksi dengan sistem donasi atom hidrogenn sehingga warna larutan akan berubah dari 

ungu menjadi kekuningan. Selanjutnya, absorbansi larutan diukur dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 517 nm (Asampel). Permana (2003) dalam 

Wahdaningsih et al., (2011), menyatakan bahwa pnjang gelombang 517 nm merupakan 

panjang gelombang maksimum DPPH dengan konsentrasi 50 mM. Nilai absorbansi 

larutan blanko (Ablanko) diukur melalui metode yang sama, namun tanpa adanya 

penambahan sampel. Aktivitas antioksidan dinyatakan sebagai % Penangkapan DPPH 

yang dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

%𝑃𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝐷𝑃𝑃𝐻 = [
absorbansi blanko − absorbansi sampel

absorbansi blanko
] × 100 

(Mardiana, 2015) 

 

Pada penelitian ini diperoleh hasil pengujian aktivitas antioksidan ekstrak oleoresin 

terbaik pada run ke-10 sebesar 48,82% dengan perlakuan suhu 56,430C selama 45 menit 

dengan rasio perbandingan antara sampel dengan pelarut sebesar 10:100; diikuti oleh run 

ke-9 sebesar 48,78% dengan perlakuan suhu sebesar 34,560C selama 45 menit dengan 

rasio antara sampel dengan pelarut sebesar 10:100. Namun secara keseluruhan, 

persentase aktivitas antioksidan tertinggi diperoleh pada perlakuan suhu 43,820C selama 

51,92 menit pada rasio bahan dengan pelarut 7,55:100. Menurut Indriaty et al (2012) 

dalam Edam et al (2016), komponen antioksidan paling banyak dalam pala adalah 

miristisin. Miristisin tergolong dalam senyawa flavonol yang merupakan senyawa 

fenolik. Menurut Winata & Yunianta (2015) dalam Yuliantari et al., (2017), semakin 

lama waktu ekstraksi maka semakin meningkat ekstrak yang dihasilkan. Selain itu, 
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penggunaan suhu yang tidak terlalu tinggi dapat mencegah kerusakan ekstrak akibat 

panas, namun waktu ekstraksi yang diperlukan menjadi semakin lama. Oleh karena itu, 

semakin tinggi rendemen yang dihasilkan, maka semakin banyak pula antioksidan yang 

terkandung di dalamnya sehingga dapat meningkatkan aktivitas antioksidan. Hal ini 

didukung oleh data menurut Foodb (2018), miristisin memiliki titik leleh -200C, dan titik 

didih 95-970C, sedangkan penelitian ini dilakukan dalam rentang suhu 390C-560C yang 

jauh dari titik didih miristisin. Apabila angka aktivitas antioksidan rendah, hal tersebut 

dapat dipengaruhi oleh cuvet yang kotor saat mengukur absorbansi, sehingga hasil 

absorbansi menjadi lebih besar. Selain itu pada penelitian ini diperoleh sebuah persamaan 

untuk menentukan besaran optimum rendemen berdasarkan besaran optimum tiap-tiap 

variabel: 

Y= 393,991– 0,21,143X1 + 0,259X1
2 

keterangan: 

Y= yield (rendemen) 

X1= suhu optimum 

X2= waktu  optimum 

X3 = rasio optimum 

 

Dari persamaan di atas,.dilakukan substitusi dari masing-masing variabel dan diperoleh 

hasil aktivitas antioksidan optimum sebesar 25,64%. 

 

4.3. Analisa Total Fenolik  

Senyawa fenol merupakan senyawa dengan gugus hidroksil yang terikat dengan gugus 

cincin hidrokarbonaromatik. Senyawa fenol sederhana yang dapat ditemukan hampir di 

seluruh jenus tumbuhan adalah polifenol dan flavonoid. Senyawa fenol membawa sifat 

anti-oksidan dan anti-bakteri. Aktivitas senyawa fenol tergantung pada kemampuan 

membentuk ion fenoksida yang akan berikatan dengan radikal bebas. Pada penelitian ini 

total fenolik dianalisa dengan spektrofotometer dengan metode Folin–Ciocalteau. Prinsip 

metode ini adalah oksidassi gugus fenolik hidroksil. Pereaksi akan mengoksidasi fenolat 

dan mereduksi asam heteropoli menjadi suatu kompleks molidenum-tungsten. Gugus 

fenolik-hidroksil akan bereaksi dengan senyawa Folin-Ciocalteu dan membentuk 
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kompleks fosfotungstat-fosmolibdat sehingga menyebabkan larutan berwarna biru.  

Apabila warna biru yang terbantuk pada larutan semakin pekat, maka konsentrasi fenolat 

yang tergantung dalam larutan semakin besar. Hal ini disebabkan oleh ion fenolat yang 

terus mereduksi asam heteropoli sehingga terbentuk warna biru pada larutan. (Singleton 

& Rossi, 1965 dalam Khadijah et al., 2017). Absorbansi diukur pada panjang gelombang 

762 nm. Asam galat digunakan sebagai standar, dan hasilnya dinyatakan sebagai 

miligram gallic acid equivalent (GAE) per gram ekstrak (Santos et al., 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Larutan standar asam galat dibuat dengan menyiapkan larutan stok asam galat 1000 ppm 

dengan mengencerkan 0,025 gram asam galat dengan metanol hingga 25 ml. Selanjutnya 

larutan stok diencerkan kembali hingga 200 ppm dengan menngambil 5 ml larutan stok 

1000 ppm dan diencerkan menggunakan metanol hingga 25 ml. Setelah itu larutan asam 

galat 200 ppm diencerkan kembali menjadi 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 

ppm dan 100 ppm. Kemudian masing-masing larutan asam galat diukur absorbansinya 

pada panjang gelombang 765 nm. Penggunaan asam galat sebagai standar disebabkan 

karena asam galat merupakan senyawa turunan dari hidrobenzoat. Hidrobenzoat adalah 

asam fenol yang bersifat murni dan stabil (Hwang et al., 2003 dalam dalam Khadijah et 

al., 2017). Asam galat (3,4,5-trihidroksi asam benzoat) adalah senyawa fenol yang 

memiliki sifat anti-jamur, anti-oksidan, dan anti-karsinogenik. Asam galat memiliki efek 

anti-oksidan yang lebih baik bila dibandingkan dengan trolox, senyawa turunan vitamin 

E.   

 

Gambar 17.  Struktur Asam Galat (Sohi et al., 2003) 
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Kurva kalibrasi dibuat dari pengukuran absorbansi dari beberapa variasi kadar asam galat 

dan dilakukan penentuan nilai R2nya. Nilai R2 merupakan koefisien determinasi yang 

nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Nilai R2 menunjukkan seberapa dekat nilai analisis 

regresi  yang mewakili data sebenarnya. Analisis regresi yang baik memiliki nilai R2 

mendekati 1. Pada pembuatan kurva standar asam galat diperoleh nilai koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,8572 yang memiliki arti bahwa sekitar 85,72% dari hasil 

penelitian memiliki pengaruh dari variabel-variabel penelitian yang telah ditentukan, 

sedangkan 14,28% dari hasil penelitian berasal dari variabel-variabel di luar perlakuan 

yang diamati (Lubis, 2016). 

 

Pada penelitian ini hasil total fenolik tertinggi diperoleh pada run ke-10 sebesar 0,11880 

mgGAE/100mg dengan perlakuan suhu 56,430C selama 45 menit dengan rasio 

perbandingan antara sampel dengan pelarut sebesar 10:100; diikuti pada run ke-9 sebesar 

0,11862 mgGAE/100mg dengan perlakuan suhu 34,560C selama 45 menit dengan rasio 

perbandingan antara sampel dengan pelarut sebesar 10:100. Sedangkan hasil total fenolik 

terendah diperoleh pada run ke-13 sebesar 0,11847 mgGAE/100mg dengan perlakuan 

suhu 45,50C selama 45 menit dengan rasio perbandingan antara sampel dengan pelarut 

sebesar 1,59:100. Namun secara keseluruhan, total kandungan fenolik tertinggi diperoleh 

Gambar 18. Kurva Standar Asam Galat 
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pada perlakuan suhu 36,280C selama 35 menit pada rasio perbandingan bahan dengan 

pelarut sebesar 9,76:100. Menurut Winata & Yunianta (2015) dalam Yuliantari et al., 

(2017) , semakin lama waktu ekstraksi maka semakin meningkat ekstrak yang dihasilkan. 

Selain itu, penggunaan suhu yang tidak terlalu tinggi dapat mencegah kerusakan ekstrak 

akibat panas, namun waktu ekstraksi yang diperlukan menjadi semakin lama. Oleh karena 

itu, semakin tinggi rendemen yang dihasilkan, maka semakin banyak pula antioksidan 

(fenol) yang terkandung di dalamnya sehingga dapat meningkatkan angka total fenolik. 

Apabila angka total fenolik rendah, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh cuvet yang kotor 

saat mengukur absorbansi, sehingga hasil absorbansi menjadi lebih besar. Selain itu, 

penentuan kurva standar asam galat yang kurang tepat dapat mempengaruhi angka total 

fenolik. Selain itu pada penelitian ini diperoleh sebuah persamaan untuk menentukan 

besaran optimum total kadar fenolik berdasarkan besaran optimum tiap-tiap variabel: 

Y= 0,295736– 0,002525.X3 

 

 

keterangan: 

Y= yield (rendemen) 

X1= suhu optimum 

X2= waktu  optimum 

X3 = rasio optimum 

 

Dari persamaan di atas,.dilakukan substitusi dari masing-masing variabel dan diperoleh 

hasil total kadar fenolik optimum sebesar 0,292 mgGAE/100 mg. 


