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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman pala (Myristica fragrans Houtt.) merupakan salah satu jenis tanaman rempah 

yang banyak dihasilkan di Indonesia. Bagian dari buah pala adalah cangkang, daging 

buah, fuli, dan biji pala. Di Indonesia, buah pala sering digunakan sebagai rempah yang 

ditambahkan kedalam masakan untuk meningkatkan cita rasa masakan tersebut. Selain 

itu, pala juga banyak digunakan pada industri – industri makanan, minuman, kosmetik, 

hingga industri obat – obatan (Apri Normalina, 2013). Salah satu bagian dari buah pala 

yang sering dimanfaatkan adalah pada bagian bijinya. Biji pala mengandung minyak atsiri 

dan oleoresin, kandungan oleoresin inilah yang banyak digunakan pada berbagai proses 

pengolahan di industri pangan, kosmetik, hingga industri obat – obatan. 

Ada beberapa metode ekstraksi oleoresin yang dapat digunakan, yaitu ekstraksi maserasi 

dan ekstraksi soxhlet. Meskipun demikian, kedua metode ekstraksi tersebut dinilai masih 

kurang efektif dalam mengekstraksi kandungan oleoresin didalam bahan, sehingga 

jumlah oleoresin yang dihasilkan kurang optimal dan biaya produksinya yang cukup 

tinggi. Adapun beberapa metode yang saat ini telah banyak dikembangkan untuk 

ekstraksi oleoresin adalah ekstraksi cairan superkritis dan ekstraksi ultrasonik. Ekstraksi 

ultrasonik adalah ekstraksi yang memanfaatkan bantuan gelombang ultrasonik untuk 

mengeluarkan senyawa yang terkandung dalam suatu bahan dengan cara meningkatkan 

transfer massa yang menyebabkan pecahnya gelembung udara sehingga mengintensifkan 

tekanan yang mengakibatkan didnding sel rusak dan meningkatkan pelepasan komponen 

intraseluler kedalam pelarut yang digunakan (Lou et al., 2010). 

Keuntungan dari metode ekstraksi ultrasonik adalah kualitas produk yang dihasilkan lebih 

baik dan proses produksinya lebih efisien karena waktu ekstraksi yang lebih singkat 

dibanding beberapa metode ekstraksi lainnya (Widjanarko et al., 2011). Adapun 

keuntungan lain dari ekstraksi ultrasonik adalah jumlah produk yang dihasilkan lebih 

banyak, prosedur kerja lebih sederhana, mengurangi penggunaan solvent atau pelarut dan 

penggunaan energi yang lebih rendah (Sun et al., 2013). Maka melalui penelitian ini, 

diharapkan ekstraksi oleoresin pada biji pala menggunakan metode ekstraksi ultrasonik 

akan menghasilkan rendemen produk yang tinggi, dan oleoresin yang dihasilkan memiliki 

kualitas yang baik. 
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Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengolah data penelitian adalah metode 

permukaan respon atau Response Surface Methodology (RSM). RSM dapat digunakan 

untuk mengetahui keterkaitan antar variabel proses yang digunakan dalam penelitian, 

terhadap jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan, serta metode ini memberikan 

rendering grafik serta titik optimal suatu proses (Polowczyk & Kozlecki, 2017). RSM 

dipilih sebagai metode pengolahan data karena dengan  menggunakan RSM, hasil analisa 

dapat langsung ditampilkan dalam bentuk respon tiga dimensi, sehingga lebih mudah 

membaca hasil analisa yang didapat. Dalam penelitian oleh Sri Hartuti dan Supardan 

(2012) menyebutkan bahwa RSM merupakan salah satu metode optimasi yang digunakan 

pada situasi dimana terdapat variabel – variabel (suhu dan waktu ekstraksi) yang dapat 

mempengaruhi proses dan kualitas produk. 

 

1.2.  Tinjauan Pustaka 

Oleoresin merupakan salah satu dari minyak tidak menguap atau non-volatile oil yang 

terkandung dalam suatu bahan. Sedangkan minyak yang mudah menguap atau volatile oil 

dalam bahan pangan sering disebut dengan minyak atsiri, yaitu minyak yang 

menyumbangkan bau khas (Sri Hartuti et al., 2013). Salah satu bahan yang memiliki 

kandungan oleoresin di dalamnya adalah biji buah pala. Oleoresin pada biji pala banyak 

dimanfaatkan untuk bahan tambahan dalam berbagai proses di industri pangan, kosmetik, 

dan obat – obatan. Ekstraksi ultrasonik merupakan salah satu metode ekstraksi oleoresin 

yang saat ini banyak dikembangkan karena memiliki prosedur kerja yang lebih sederhana 

dengan hasil lebih banyak dan kualitas produk yang lebih baik, serta proses yang lebih 

efisien. 

 

1.2.1. Tanaman Pala 

Buah pala banyak dimanfaatkan terutama di bagian biji buahnya, biji pala mengandung 

oleoresin yang banyak dimanfaatkan diberbagai industri. Berikut klasifikasi dari tanaman 

pala : 

Kingdom : Plantae (Tumbuh-tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan vaskular) 

Superdivisi : Spermatophyta (Tumbuhan berbiji)  
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Divisi  : Magnoliophyta (Tanaman berbunga)  

Kelas  : Magnoliopsida 

Subkelas : Magnoliidae 

Ordo  : Magnoliales 

Famili  : Myristicaceae (Keluarga pala) 

Genus  : Myristica Gronov.  

Spesies : Myristica fragrans Houtt. (Pala) 

(USDA, https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=MYFR3) 

 

 

 

Gambar 1. Buah Pala Segar 

 

Gambar 2. Biji Pala Utuh (Masih 

Terdapat Cangkang Biji) 

 

 

Gambar 3. Biji Pala (Tanpa Cangkang) Yang Sudah Dikeringkan 

 

Buah pala terdiri dari empat bagian yaitu daging buah, fuli atau salut biji (arillus), 

tempurung dan biji. Bagian pala yang sering diperjualbelikan adalah bagian bijinya. 

https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Magnoliopsida
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Magnoliidae
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Magnoliales
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Myristicaceae
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=MYRIS
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=MYFR3
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=MYFR3
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Sebelum dijual, biji pala dibersihkan dari fuli yang menyelubunginya. Adapun 

persyaratan umum mutu biji pala adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Persyaratan Umum Mutu Biji Pala 

No Jenis Uji Satuan Pesyaratan 

1 Kadar air % (b/b) maks. 10 

2 Biji berkapang % maks. 8 

3 Serangga utuh mati ekor maks. 4 

4 Kotoran mamalia mg/lbs maks. 0 

5 Kotoran binatang lain mg/lbs maks. 0 

6 Benda asing % (b/b) maks. 0 

Sumber : Permentan, 2012 

 

1.2.2. Oleoresin Biji Pala 

Oleoresin merupakan gabungan dari dua kata yaitu “oleo” yang berarti minyak dan 

“resin” yang berarti damar, yang kemudian oleoresin dapat diartikan sebagai minyak 

damar (Amir dan Lestari, 2013). Oleoresin adalah campuran kompleks yang diperoleh 

dari proses ekstraksi bagian tanaman rempah seperti biji, daun, buah dan rimpang 

(Fitriyana et al., 2018). Didalam oleoresin terkandung zat volatil (minyak atsiri) yang 

menimbulkan aroma dan zat non-volatil (resin) yang menentukan rasa (Uhl, 2000 dalam 

Anam, 2010). Komponen kimia yang terkandung dalam oleoresin terbentuk dari unsur 

karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O). Unsur – unsur tersebut dapat membentuk 

oleoresin persenyawaan alkohol seperti borneol (C7H12O), linaleol (C10H12O), eugenol 

(C10H12O2); persenyawaan aldehid misalnya kumal dehida (C10H12O); persenyawaan 

keton misalnya piperitone (C10H16O); persenyawaan ester seperti benzoat; dan 

persenyawaan eter seperti safrole (C10H12O2). Tidak semua oleoresin mengandung semua 

komponen senyawa tersebut, senyawa yang terkandung dalam oleoresin tersebut 

ditentukan oleh bahan yang digunakan untuk membuatnya. (Djoni, 2008 dalam Anam, 

2010). Minyak atsiri sebagai penyusun utama oleoresin bersifat polar, untuk itu senyawa 

yang polar akan terlarut dalam pelarut yang juga bersifat polar, salah satunya adalah 

etanol. Berikut adalah beberapa hasil ekstraksi oleoresin pala yang sejauh ini sudah 

pernah dilakukan. 
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Tabel 2. Hasil Ekstraksi Oleoresin Pala Dengan Pelarut Etanol 

No 
Metode 

Ekstraksi 
Bahan 

Faktor 
Rendemen 

(%) 
Referensi Suhu 

(oC) 

Waktu 

(menit) 

1 Ultrasonik Biji pala 30 180 10,07 Sofyana et al., 2013 

2 Maserasi Biji pala 

Biji pala 

54 

54 

240 

240 

13,47 

15,17 
Assagaf et al., 2012 

3 Ultrasonik Limbah pala 60 180 7,16 Arpi, 2013 

 

Pada Tabel 2., menunjukkan jumlah rendemen oleoresin yang dihasilkan dari ekstraksi 

biji pala dengan pelarut etanol. Akan tetapi kondisi optimal dari variabel dalam proses 

ekstraksi oleoresin biji pala dengan metode ekstraksi ultrasonik tersebut masih belum 

diketahui atau masih memiliki data yang sangat sedikit. Oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui kondisi optimal dari berbagai variabel tersebut, seperti suhu 

dan waktu yang digunakan dalam proses ekstraksi (Ulfransiska, 2010 dalam Sri Hartuti, 

2013). 

 

1.2.3. Ekstraksi Ultrasonik 

Ultrasonik merupakan salah satu bentuk pengembangan dari metode ekstraksi. Ekstraksi 

ultrasonik adalah ekstraksi yang menggunakan gelombang akustik dengan frekuensi  

lebih besar dari 16 kHz hingga 20 kHz. Dengan demikian, maka metode ekstraksi ini 

diharapkan dapat menghasilkan produk yang lebih baik dan waktu proses yang lebih 

singkat (Suslick, 1988 dalam Denni, 2012). Widjanarko et al. (2011) mengatakan bahwa 

keuntungan dari metode ekstraksi ultrasonik adalah kualitas produk yang dihasilkan lebih 

baik dan proses produksinya lebih efisien karena waktu ekstraksi yang lebih singkat 

dibanding beberapa metode ekstraksi lainnya (Widjanarko et al., 2011). Adapun 

keuntungan lain dari ekstraksi ultrasonik adalah jumlah produk yang dihasilkan lebih 

banyak, prosedur kerja lebih sederhana, mengurangi penggunaan solvent atau pelarut dan 

penggunaan energi yang lebih rendah (Sun et al., 2013). Selain metode, faktor lain yang 

dapat mempengaruhi hasil ekstraksi adalah penggunaan pelarut, ukuran bahan, lama atau 

waktu, dan suhu ekstraksi yang digunakan. Jenis pelarut dan suhu yang digunakan 

memiliki pengaruh yang sangat nyata terhadap hasil oleoresin yang dihasilkan (Susanti, 

2010 dalam Sri Hartuti, 2013).  
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Akan tetapi kondisi optimal dari faktor – faktor dalam proses ekstraksi oleoresin pada biji 

pala dengan metode ekstraksi ultrasonik tersebut masih belum diketahui atau masih 

memiliki data yang sangat sedikit. Faktor - faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap 

produk yang dihasilkan, seperti jumlah rendemen, kandungan fenol dan aktivitas 

antioksidan. Selain untuk mendapatkan rendemen oleoresin dengan hasil maksimal juga 

untuk mendapatkan hasil fenol dan aktivitas antioksidan yang baik di dalam produk. 

Penggunaan suhu dan lama waktu ekstraksi yang tidak tepat dapat menyebabkan 

komponen-komponen dalam oleoresin seperti minyak atsiri teroksidasi dan menguap, 

serta menyebabkan bau tengik (Kawiji et al., 2009). Faktor lain diluar proses ekstraksi, 

seperti cahaya, kondisi penyimpanan, dan bahan pengemas dapat menurunkan kualitas 

dari oleoresin. Salah satu sifat dari senyawa fenol adalah sifat sebagai antioksidan. Maka 

dari itu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisa fenol bisa juga akan berpengaruh 

pada hasil analisa aktivitas antioksidan di dalam bahan (Kartika Sari et al., 2012). Oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kondisi optimal dari berbagai 

faktor tersebut, seperti suhu dan lama waktu yang digunakan dalam proses ekstraksi 

ultrasonik untuk mendapatkan hasil oleoresin yang terbaik (Ulfransiska, 2010 dalam Sri 

Hartuti, 2013).  

 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengolah data penelitian adalah metode 

permukaan respon atau Response Surface Methodology (RSM). RSM dapat digunakan 

untuk mengetahui keterkaitan antar variabel proses yang digunakan dalam penelitian, 

terhadap jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan, serta metode ini memberikan 

rendering grafik serta titik optimal suatu proses (Polowczyk & Kozlecki, 2017). RSM 

dipilih sebagai metode pengolahan data karena dengan  menggunakan RSM, hasil analisa 

dapat langsung ditampilkan dalam bentuk respon tiga dimensi, sehingga lebih mudah 

membaca hasil analisa yang didapat. Dalam penelitian oleh Sri Hartuti dan Supardan 

(2012) menyebutkan bahwa RSM merupakan salah satu metode optimasi yang digunakan 

pada situasi dimana terdapat variabel – variabel (suhu dan waktu ekstraksi) yang dapat 

mempengaruhi proses dan kualitas produk. 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui suhu dan waktu optimal dari 

ekstraksi ultrasonik oleoresin biji pala dengan pelarut etanol menggunakan Response 

Surface Methodology (RSM), agar menghasilkan oleoresin dengan jumlah rendemen 

tertinggi, serta memiliki kualitas produk yang baik meliputi kandungan total fenol dan 

aktivitas antioksidan. 

 

 

 


