
  

12 

 

3. HASIL PENELITIAN  

 

3.1. Rendemen Oleoresin Biji Pala 

Hasil rendemen oleoresin biji pala dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 3. Hasil Analisa Rendemen Oleoresin Biji Pala 

Kombinasi 
Suhu 

(oC) 

Waktu 

(menit) 

Rendemen (%) 

(±2,44) 

1 45 30 50,22 

2 45 45 51,47 

3 55 30 51,83 

4 55 45 52,53 

5 43 37,5 47,37 

6 57 37,5 49,65 

7 50 27 52,97 

8 50 48 53,52 

9 50 37,5 49,05 

10 50 37,5 48,43 

11 50 37,5 55,37 

12 50 37,5 53,23 

13 50 37,5 48,18 

 

Pada Tabel 3., adalah hasil analisa rendemen oleoresin biji pala yang diekstrak 

menggunakan pelarut etanol 96% dengan tiga belas kombinasi perlakuan suhu dan waktu. 

Dapat dilihat bahwa rendemen terendah didapatkan pada perlakuan suhu 43oC selama 

37,5 menit, yaitu sebesar 47,37% dan hasil rendemen oleoresin tertinggi didapat pada 

perlakuan suhu 50oC selama 37,5 menit, yaitu sebesar 55,37%. Dilihat dari kurva pada 

Gambar 6., suhu dan waktu optimal untuk memperoleh hasil rendemen yang paling 

banyak adalah pada suhu 51,8 oC dan waktu 36,6 menit. Sedangkan pada Gambar 5., 

adalah gambar hasil analisa pareto yang didapat dengan menggunakan Response Surface 

Methodology (RSM) menunjukkan bahwa variabel suhu dan waktu yang digunakan 

memiliki pengaruh tidak ada beda nyata terhadap hasil rendemen oleoresin biji pala yang 

dihasilkan.  
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Gambar 5. Hasil Uji Pareto Rendemen Oleoresin Biji Pala 

 

Pada Gambar 5., adalah hasil analisa pareto dari ketiga belas kombinasi perlakuan 

ekstraksi menggunakan Response Surface Methodology (RSM) dengan tingkat 

kepercayaan 95%. Dari hasil pada gambar diatas, menunjukkan bahwa variabel suhu dan 

waktu yang digunakan tidak memiliki pengaruh yang berbeda nyata terhadap jumlah 

rendemen oleoresin yang dihasilkan. Pada analisa pareto tersebut, hasil dinyatakan 

memiliki pengaruh yang berbeda nyata apabila grafik suhu dan waktu yang ada disebelah 

kiri melewati garis p=,05 (garis putus-putus berwarna merah yang ada disebelah kanan). 

 

Gambar 6. Kurva Rendemen Oleoresin Biji Pala  
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Pada Gambar 6., adalah kurva hasil analisa rendemen dari ketiga belas kombinasi 

perlakuan suhu dan waktu ekstraksi menggunakan Response Surface Methodology 

(RSM). Area berwarna merah pada kurva menunjukkan suhu dan waktu optimal untuk 

mendapatkan jumlah oleoresin tertinggi, yaitu pada suhu 51,8oC dan waktu 36,6 menit 

yang dapat dilihat pada tabel titik kritis di lampiran. 

 

3.2. Total Fenol Oleoesin Biji Pala 

Hasil total fenol oleoresin biji pala dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 4. Hasil Analisa Total Fenol Oleoresin Biji Pala 

Kombinasi 
Suhu 

(oC) 

Waktu 

(menit) 

Fenol mg GAE/g 

(±0,0087) 

1 45 30 0,0967 

2 45 45 0,1177 

3 55 30 0,0999 

4 55 45 0,1092 

5 43 37,5 0,1230 

6 57 37,5 0,1057 

7 50 27 0,0983 

8 50 48 0,0983 

9 50 37,5 0,1147 

10 50 37,5 0,0977 

11 50 37,5 0,1087 

12 50 37,5 0,0977 

13 50 37,5 0,1095 

 

Pada Tabel 4., dapat dilihat bahwa hasil pengujian total fenol dari ketiga belas kombinasi 

perlakuan tidak terlalu berbeda antara satu dengan yang lain. Nilai total fenol terendah 

adalah 0,0967 mg GAE/g, yaitu pada perlakuan suhu 45oC selama 30 menit. Sedangkan 

nilai total fenol tertinggi adalah 0,1230 mg GAE/g, yaitu pada perlakuan suhu 43oC 

selama 37,5 menit. Dilihat dari kurva pada Gambar 8., suhu dan waktu optimal untuk 

memperoleh hasil fenol terbanyak adalah pada suhu 52,5 oC dan waktu 40 menit. 

Sedangkan pada Gambar 7., adalah gambar hasil analisa pareto total fenol yang didapat 

dengan menggunakan Response Surface Methodology (RSM) menunjukkan bahwa 

variabel suhu dan waktu yang digunakan memiliki pengaruh tidak ada beda nyata 

terhadap hasil total fenol oleoresin biji pala yang dihasilkan. 
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Gambar 7. Hasil Uji Pareto Total Fenol Oleoresin Biji Pala 

 

Pada Gambar 7., adalah hasil analisa pareto dari ketiga belas kombinasi perlakuan 

ekstraksi menggunakan Response Surface Methodology (RSM) dengan tingkat 

kepercayaan 95%. Dari hasil pada gambar diatas, menunjukkan bahwa variabel suhu dan 

waktu yang digunakan tidak memiliki pengaruh yang berbeda nyata terhadap jumlah 

fenol yang terkandung dalam oleoresin biji pala yang dihasilkan. Pada analisa pareto 

tersebut, hasil dinyatakan memiliki pengaruh yang berbeda nyata apabila grafik suhu dan 

waktu yang ada disebelah kiri melewati garis p=,05 (garis putus-putus berwarna merah 

yang ada disebelah kanan). 

 

 

Gambar 8. Kurva Total Fenol Oleoresin Biji Pala 
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Pada Gambar 8., adalah kurva hasil analisa total fenol dari ketiga belas kombinasi 

perlakuan suhu dan waktu ekstraksi menggunakan Response Surface Methodology 

(RSM). Area berwarna merah pada kurva menunjukkan suhu dan waktu ekstraksi yang 

optimal untuk mendapatkan nilai total fenol tertinggi, yaitu pada suhu 52,5oC dan waktu 

40 menit yang dapat dilihat pada tabel titik kritis di lampiran. 

 

3.3. Aktivitas Antioksidan Biji Pala 

Hasil aktivitas antioksidan oleoresin biji pala dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 5. Hasil Analisa Aktivitas Antioksidan Oleoresin Biji Pala 

Kombinasi 
Suhu 

(oC) 

Waktu 

(menit) 

Discoloration % 

(±2,9396) 

1 45 30 86,4175 

2 45 45 86,1253 

3 55 30 93,3163 

4 55 45 94,2537 

5 43 37,5 87,5525 

6 57 37,5 91,8675 

7 50 27 91,3765 

8 50 48 89,7736 

9 50 37,5 94,1466 

10 50 37,5 92,7441 

11 50 37,5 93,7262 

12 50 37,5 92,8861 

13 50 37,5 93,5476 

 

Pada Tabel 5., adalah hasil analisa aktivitas antioksidan oleoresin biji pala dengan tiga 

belas kombinasi perlakuan suhu dan waktu yang di ekstrak menggunakan pelarut etanol. 

Dapat dilihat bahwa pengujian aktivitas antioksidan terendah didapatkan hasil 

discoloration pada perlakuan suhu 45oC selama 45 menit, yaitu sebesar 86,1253% dan 

aktivitas antioksidan oleoresin tertinggi didapatkan hasil discoloration pada perlakuan 

suhu 55oC selama 45 menit, yaitu sebesar 94,2537%. Dilihat dari kurva pada Gambar 10., 

suhu dan waktu optimal untuk memperoleh hasil antioksidan tertinggi adalah pada suhu 

53,5 oC dan waktu 37,5 menit. Sedangkan pada Gambar 9., adalah gambar hasil analisa 

pareto aktivitas antioksidan yang didapat dengan menggunakan Response Surface 

Methodology (RSM) menunjukkan bahwa variabel suhu dan waktu yang digunakan 
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memiliki pengaruh ada beda nyata terhadap hasil aktivitas antioksidan oleoresin biji pala 

yang dihasilkan. 

 

 

Gambar 9. Hasil Uji Pareto Aktivitas Antioksidan Oleoresin Biji Pala 

 

Pada Gambar 9., adalah hasil analisa pareto dari ketiga belas kombinasi perlakuan 

ekstraksi menggunakan Response Surface Methodology (RSM) dengan tingkat 

kepercayaan 95%. Dari hasil pada gambar diatas, menunjukkan bahwa variabel suhu dan 

waktu yang digunakan memiliki pengaruh yang berbeda nyata terhadap aktivitas 

antioksidan yang terkandung dalam oleoresin biji pala yang dihasilkan. Pada analisa 

pareto tersebut, hasil dinyatakan memiliki pengaruh yang berbeda nyata apabila grafik 

suhu dan waktu yang ada disebelah kiri melewati garis p=,05 (garis putus-putus berwarna 

merah yang ada disebelah kanan). 
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Gambar 10. Kurva Aktivitas Antioksidan Oleoresin Biji Pala 

 

Pada Gambar 10., adalah kurva hasil analisa aktivitas antioksidan dari ketiga belas 

kombinasi perlakuan suhu dan waktu ekstraksi menggunakan Response Surface 

Methodology (RSM). Area berwarna merah pada kurva menunjukkan suhu dan waktu 

ekstraksi yang optimal untuk mendapatkan aktivitas antioksidan tertinggi, yaitu pada 

suhu 53,5 oC dan waktu 37,5 menit yang dapat dilihat pada tabel titik kritis di lampiran. 

 

Berikut adalah hasil oleoresin yang didapat pada kombinasi perlakuan suhu 55oC selama 

45 menit yang memiliki pengaruh beda nyata terhadap kandaungan antioksidan dalam 

oleoresin : 

 

Gambar 11. Oleoresin Yang Didapat Pada Suhu 55oC Selama 45 Menit 


