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3. HASIL PENELITIAN  

3.1. Ekstraksi Isoflavon Modern Pada Kacang-Kacangan 

Hasil ekstraksi isoflavon modern kacang-kacangan dapat dilihat pada Tabel 8.  

 

Tabel 8. Ekstraksi Isoflavon pada Kacang Kedelai, Kacang Hijau, Kacang Merah, dan Kacang Koro Pedang dengan metode modern Microwave 

Assisted Extraction, Ultrasound Assisted Extraction, Supercritical Fluid Extraction, dan Pressurized Liquid Extraction  

      Faktor      
 

Metode 

Ekstraksi 

Jenis Kacang Suhu 

(
o
C) 

Daya 

(watt) 

Frekuensi 

(kHz) 

Jenis 

Pelarut 

Waktu 

(menit) 

Jumlah 

Isoflavon 

(µg / g) 

Rasio 

Pelarut/

Bahan 

(ml/g) 

Ukuran 

Sampel 

(g) 

Tekanan 

(bar) 

Referensi 

 Kacang Kedelai 50 500 - Etanol 50% 20 5281 - 0,5 - (Rostagno et al., 2007) 

 Kacang Hijau - - - - - - - - - - 

MAE Kacang Merah - - - - - - - - - - 
 Kacang Koro Pedang - - - - - - - - - - 

 Kacang Kedelai 60 360 24 Etanol 50% 20 1353,47 25:0,5 - - (Rostagno et al., 2003) 

  30 - 22 Metanol 80% 60 311,55 20:1 - - (Rostagno et al., 2002) 

  60 200 24 Etanol 50% 20 5374 25:0,1 - - (Rostagno et al., 2007) 
UAE Kacang Hijau 70 500 - Etanol 35% 45 178,28 35:1 - - (Zhou et al., 2017) 

 Kacang Merah 30 480 - Etanol 55% 68 75,2 36:1 - - (Yang et al., 2019) 

 Kacang Koro Pedang 50 400 - Etanol 60% 18 755,98 29 :0,5 - - (Zhou et al., 2019) 

 Kacang Kedelai 50 - - Metanol 70% 30 86,28 - - 360 (Rostagno et al., 2002) 
  40 - - Metanol 80% 120 1021,51 - - - (Lin & Lai, 2006) 

  55 - - Etanol 80% 120 1336,20 - - 100 (Pyo et al., 2009) 

SFE Kacang Hijau  - - - - - - - - - - 
 Kacang Merah - - - - - - - - - - 

 Kacang Koro Pedang - - - - - - - - - - 

 Kacang Kedelai 100 - - Etanol 70% 7 1099,91 - - 100 (Rostagno et al., 2004) 

  80 - - Metanol 80% 20 100 - - 138 (Downing et al., 2007) 
  100 - - Etanol 70% 10 1188,37 - - 100 (Rostagno et al., 2004) 
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PLE Kacang Hijau - - - - - - - - - - 

 Kacang Merah - - - - - - - - - - 
 Kacang Koro Pedang - - - - - - - - - - 
Keterangan: 

- : tidak dijelaskan 
MAE  : Microwave Assisted Extraction 

UAE  : Ultrasound Assisted Extraction 

SFE  : Supercritical Fluid Extraction 

PLE  : Pressurized Liquid Extraction 
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Pada tabel 8. dapat diketahui bahwa dari 4 macam metode ekstraksi modern dengan 5 macam 

kacang-kacangan yaitu kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang koro pedang. Pada 

keempat metode ekstraksi memiliki beberapa faktor penentu ekstraksi yang sama yaitu suhu, 

pelarut dan waktu ekstraksi, tetapi pada metode Ultrasound Assisted Extraction (UAE) selain 

ada tiga faktor diatas, terdapat juga faktor lain yaitu frekuensi dan daya. Pada metode 

Pressurized Liquid Extraction (PLE) dan Supercritical Fluid Extraction (SFE) dipengaruhi 

juga oleh tekanan yang digunakan saat ekstraksi. Pada ekstraksi Microwave Assisted (MAE) 

terdapat jumlah isoflavon tertinggi yaitu pada kacang kedelai sejumlah 5281 µg/g, pada suhu 

50oC, menggunakan pelarut etanol 50%, daya 500 watt, dengan ukuran sampel berat sebesar 

0,5 gram dan waktu ekstraksi 20 menit (Rostagno, 2007). Namun, metode MAE pada kacang 

merah, dan kacang hijau belum adanya penelitian yang membahas tentang ini karena 

keterbatasan penelitian dan referensinya belum banyak.  

 

Pada metode ekstraksi Ultrasound Assisted Extraction (UAE) dari beberapa penelitian, 

terdapat jumlah isoflavon tertinggi yaitu kacang kedelai dengan 5374 µg/g dengan suhu 60oC, 

menggunakan pelarut  etanol 50%, dan dalam waktu 20 menit serta frekuensi ultrasonik sebesar 

24 khz, rasio pelarut dan bahan sebesar 25:0,1 ml/gram dan daya sebesar 200 watt (Rostagno, 

2007). Pada penelitian (Rostagno et al., 2003), didapatkan hasil isoflavon sebesar 1353,47 µg/g 

dengan waktu 20 menit menggunakan pelarut Etanol 50%, rasio pelarut dan bahan sebesar 

25:0,5 ml/gram dan suhu 60oC, frekuensi ultrasonik sebesar 24 khz, dan daya sebesar 360 watt. 

Pada penelitian (Yang et al., 2019) didapatkan isoflavon kacang merah sebesar 75,2 µg/g 

dengan menggunakan pelarut etanol 55% dalam waktu 68 menit dengan suhu 30oC dan daya 

480 watt, rasio pelarut dan bahan sebesar 35:1 ml/gram untuk frekuensi ultrasonik tidak 

disebutkan. Dari data diatas, menunjukkan bahwa waktu ekstraksi dengan metode ultrasonik 

lebih cepat dari metode ekstraksi lainnya, sehingga metode ultrasonik ini lebih memiliki 

efektivitas waktu yang tinggi dibandingkan dengan metode maserasi dan soxhlet (Blicharski & 

Oniszczuk, 2017).  

 

Pada metode Supercritical Fluid Extraction (SFE) dari beberapa penelitian, nilai tertinggi 

isoflavon adalah pada penelitian (Pyo et al., 2009) yaitu sebesar 1336,20 µg/g dengan waktu 

30 menit dan suhu 55oC dan tekanan sebesar 100 bar, menggunakan etanol 80%, namun untuk 

daya dan frekuensi tidak disebutkan dalam jurnal. Jumlah isoflavon tertinggi kedua adalah dari 

penelitian (Lin & Lai, 2006) sebesar 1021,51 µg/g dengan suhu 40oC, dalam waktu 120 menit, 
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dan pelarut yang digunakan adalah metanol 80%, namun untuk tekanan tidak disebutkan. 

Penelitian (Rostagno et al., 2002) memiliki jumlah isoflavon sejumlah 86,28 µg/g dengan suhu 

50oC dengan waktu ekstraksi 30 menit, menggunakan pelarut metanol 70% dan, dan memiliki 

tekanan 360 bar. 

 

Pada metode Pressurized Liquid Extraction (PLE) dari beberapa penelitian, nilai tertinggi 

isoflavon terdapat pada kacang kedelai yaitu 1099,91 µg/g, dengan menggunakan pelarut 

etanol 70%, dengan waktu 7 menit, tekanan 100 bar dan dengan suhu 100 oC (Rostagno et al., 

2004). Dan untuk penelitian (Downing et al., 2007) jumlah isoflavon sebesar 100 µg/g, dengan 

menggunakan pelarut etanol 80%, dengan waktu 20 menit, dan suhu 80oC, dan tekanan 138 

bar. PLE dengan kacang kedelai, pelarut yang sama, rentan waktu selama 7-10 menit, dan 

jumlah isoflavon yang baik adalah 1000-1200 µg/g. 

 

3.2. Ekstraksi Isoflavon Konvensional Kacang-Kacangan 

Hasil ekstraksi isoflavon konvensional kacang-kacangan dapat dilihat pada Tabel 9.  

 

Tabel 9. Ekstraksi Isoflavon pada Kacang Kedelai, Kacang Hijau, Kacang Merah, dan 

Kacang Koro Pedang dengan metode konvensional Maserasi dan Soxhlet 

   Faktor    

Metode 

Ekstraksi 
Jenis Kacang Suhu 

(
o
C) 

Pelarut 
 

Waktu 

(menit) 
Jumlah 

Isoflavon 

(µg / g) 

Referensi 
 

 Kacang Kedelai 80 Metanol 80 % 540 212,86 (Rostagno et al., 2002) 

 Kacang Hijau 95 Etanol 37 % 240 138,42 (Zhou et al., 2017) 
Soxhlet Kacang Merah 65 Etanol 80 % 120 152,76 (Kusnandar et al., 2020) 

 Kacang Koro Pedang 95 Etanol 60 % 240 479,81 (Zhou et al., 2019) 

 Kacang Kedelai 50 Etanol 70 % 1440 3422 (Istiani et al., 2015) 
 Kacang Hijau 25 Etanol 37 % 1440 158,66 (Zhou et al., 2017) 

Maserasi Kacang Merah - - - - - 

 Kacang Koro Pedang 30 Etanol 60 % 1440 558,77 (Zhou et al., 2019) 

  50 Etanol 70 % 1440 2581 (Istiani et al., 2015) 
Keterangan : 

-   : tidak dijelaskan 

 

Pada tabel 9., dapat dilihat pada tabulasi data bahwa ekstraksi konvensional yang meliputi 

ekstraksi maserasi dan soxhlet. Pada metode ekstraksi soxhlet, isoflavon tertinggi pada sampel 

koro pedang yaitu sebesar 479,81 µg / g dengan waktu 4 jam, menggunakan pelarut etanol 60% 

dan suhu 95oC (Zhou et al., 2019). Dilanjutkan dengan hasil penelitian (Rostagno et al., 2003) 

menggunakan sampel kacang kedelai yaitu sebesar 212,86 µg/g selama 9 jam atau 540 menit, 
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menggunakan pelarut metanol 80% dan suhu 80oC. Dan isoflavon terendah terdapat pada 

penelitian (Zhou et al., 2017) yaitu sebesar 138,42 µg/g dengan menggunakan pelarut metanol 

37% dengan suhu 90oC selama 4 jam atau 240 menit. Pada sampel kacang kedelai, suhu yang 

diperoleh berbanding terbalik dengan waktu yang dicapai, sehingga semakin tinggi suhu pada 

proses ekstraksi dan pelarut yang digunakan, waktu yang dibutuhkan juga semakin lama yaitu 

540 menit dengan hasil isoflavon yang baik yaitu sebesar 212,86.  

 

Pada ekstraksi maserasi, isoflavon tertinggi terdapat pada kacang kedelai yaitu sebesar 3422 

µg/g dengan menggunakan pelarut etanol 70% selama 24 jam dengan suhu 50oC (Istiani et al., 

2015). Pada kacang koro pedang yaitu sebesar 2581 µg/g dengan waktu 24 jam suhu 50oC dan 

menggunakan pelarut etanol 70%. Untuk jumlah isoflavon terendah yaitu pada kacang hijau 

dengan jumlah isoflavon sebesar 158,66 µg/g menggunakan pelarut etanol 37% dengan suhu 

25oC selama 24 jam (Zhou et al., 2017). Dilanjut kacang koro pedang dengan isoflavon 

sejumlah 558,77 µg/g dengan suhu 25oC selama 24 jam dan menggunakan pelarut etanol 60%. 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pelarut yang digunakan adalah etanol, karena etanol adalah 

pelarut yang cocok untuk mengisolasi senyawa-senyawa polar serta memiliki kepolaran yang 

mendekati metanol. Metode maserasi ini termasuk ekstraksi yang banyak memakan waktu, 

karena dilakukan berhari hari pada suhu kamar, lebih lama dari pada metode soxhlet 

(Khoddami et al., 2013). Batas waktu yang optimal untuk maserasi adalah 24 jam (1440 menit). 
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3.3.  Isoflavon dalam Tempe Kacang-Kacangan 

Hasil perbandingan isoflavon pada tempe kacang-kacangan dapat dilihat pada Tabel 10. 

  

Tabel 10. Isoflavon Pada Tempe Kacang Kedelai, Kacang Hijau, Kacang Merah, dan Kacang Koro Pedang 

   Faktor   

Jenis Kacang Metode Lama Fermentasi (Jam) Jumlah Isoflavon 

(mg/100 gr) 

Pelarut Referensi 

Kacang Merah Maserasi 36 106,30 Etanol 70 % (Maryam, 2016) 
 Maserasi 48 126,33 Etanol 70 % (Maryam, 2016) 

 Maserasi 60 135,76 Etanol 70 % (Maryam, 2016) 

Kacang Kedelai Maserasi 24 2.933 Etanol 70 % (Istiani et al., 2015) 
 Maserasi 48 4.982 Etanol 70 % (Istiani et al., 2015) 

 Maserasi 72 3.421 Etanol 70 % (Istiani et al., 2015) 

 Maserasi 96 5.192 Etanol 70 % (Istiani et al., 2015) 

 Maserasi 96 4.620 Etanol 70 % (Sulistiani et al., 2014) 
 - 48 1.078 Metanol 70 % (Handajani, 2001) 

 - 96 864,38 Metanol 80% (Purwoko, 2004) 

Kacang Koro Pedang Maserasi 24 1.635 Etanol 70 % (Istiani et al., 2015) 
 Maserasi 48 2.179 Etanol 70 % (Istiani et al., 2015) 

 Maserasi 72 2.183 Etanol 70 % (Istiani et al., 2015) 

 Maserasi 96 3.044 Etanol 70 % (Istiani et al., 2015) 
Kacang Hijau - 48 210,74 - (Maryam, 2014) 

 - 48 121,36 - (Iswandari, 2006) 
Keterangan : 

- : tidak dijelaskan
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Pada tabel 10., dapat dilihat bahwa jumlah isoflavon tertinggi pada tempe yaitu pada tempe 

kacang kedelai sebesar 5.192 mg/100 gram dengan waktu fermentasi selama 96 jam 

menggunakan pelarut etanol 70% ((Istiani et al., 2015). Jumlah isoflavon tertinggi kedua adalah  

hasil penelitian Istiani (Istiani et al., 2015)i yaitu sebesar 4.942 mg/100 gram dengan lama 

fermentasi 48 jam dan menggunakan pelarut etanol 70%. Dan jumlah isoflavon terendah yaitu 

pada kacang merah yaitu sebesar 106,30mg/100 gram dengan lama fermentasi 36 jam dan 

menggunakan pelarut etanol 70% (Maryam, 2016). Kandungan isoflavon pada tempe kacang-

kacangan ini terjadi karena hidrolisis aglukan isoflavon serta glukosanya saat perendaman 

kacang. Karena pada perendaman kacang akan menyebabkan pH air menjadi asam, dan 

menyebabkan β glikosida aktif sehingga dihasilkan genistein bebas (Maryam, 2016). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa jumlah isoflavon kacang-kacangan sangat bervariasi dan dipengaruhi 

oleh waktu fermentasi tempe. Hal ini karena fermentasi merupakan proses metabolisme dari 

kerja  mikroorganisme. Rhizopus sp adalah jamur yang dapat menghasilkan enzim amilase 

lipase dan protease. Produksi enzim tersebut dipengaruhi dari lama waktu fermentasi. Selama 

proses fermentasi, proses hidrolisis akan berlangsung karena tumbuhnya jamur tersebut 

(Maryam, 2016). Seharusnya jumlah isoflavon dari tempe meningkat karena adanya 

fermentasi, tapi dalam beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa jumlah isoflavon dalam 

kacang-kacangan dan tempe kacangan-kacangan mengalami penurunan, hal ini disebabkan 

karena selama proses fermentasi ada aktivitas mikroba yang membuat pembentukan aglikon 

berhenti dan menyebabkan jumlah isoflavon menurun (Istiani et al., 2015).  
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3.4. Rangkuman Perbandingan Metode Ekstraksi Modern dan Metode Konvensional Isoflavon 

Hasil rangkuman metode ekstraksi modern dan metode konvensional isoflavon dapat dilihat pada Tabel 11.  

 

Tabel 11. Perbandingan Beberapa Metode Ekstraksi Isoflavon Berdasarkan Persentase Isoflavon Tertinggi Pada Kacang Kedelai, Kacang Hijau, 

Kacang Merah dan Kacang Koro Pedang.  

     Faktor       

Metode 

Ekstraksi 

 

Jenis Kacang 

 

Suhu 

(oC) 

Pelarut 

 

Waktu 

(menit) 

Tekanan 

(bar) 

Daya 

(watt) 

Frekuensi 

(kHz) 

Jumlah 

isoflavon 

(µg / g) 

Rasio 

Pelarut/

Bahan 

(ml/g) 

Ukuran 

Sampel (g) 

Referensi 

MAE Kacang Kedelai 50 Etanol 50% 20 - 500 - 5281 - 0,5 (Rostagno et al., 2007) 

 Kacang Hijau - - - - - - - - - - 

 Kacang Merah - - - - - - - - - - 

 Kacang Koro Pedang - - - - - - - - - - 

UAE Kacang Kedelai 60 Etanol 50% 20 - 200 24 5374 25:0,1 - (Rostagno et al., 2007) 

 Kacang Hijau 70 Etanol 35% 45 - 500 - 178,28 35:1 - (Zhou et al., 2017) 

 Kacang Merah 30 Etanol 55% 68 - 480 - 75,2 36:1 - (Yang et al., 2019) 

 Kacang Koro Pedang 50 Etanol 60% 18 - 400 - 755,98 29:0,5 - (Zhou et al., 2019) 

SFE Kacang Kedelai 55 Etanol 80% 120 100 - - 1336,20 - - (Pyo et al., 2009) 

 Kacang Hijau - - - - - - - - -  

 Kacang Merah - - - - - - - - - - 

 Kacang Koro Pedang - - - - - - - - - - 

PLE Kacang Kedelai 100 Etanol 70% 10 100 - - 1188,37 - - (Rostagno et al., 2004) 

 Kacang Hijau - - - - - - - - - - 

 Kacang Merah - - - - - - - - - - 

 Kacang Koro Pedang - - - - - - - - - - 

Soxhlet Kacang Kedelai 80 Metanol 80% 540 - - - 212,86 - - (Rostagno et al., 2002) 

 Kacang Hijau 95 Etanol 35% 240 - - - 138,42 - - (Zhou et al., 2017) 

 Kacang Merah 65 Etanol 80% 120 - - - 152,76 - - (Kusnandar et al., 2020) 
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 Kacang Koro Pedang 95 Etanol 60% 240 - - - 479,81 - - (Zhou et al., 2019) 

Maserasi Kacang Kedelai 50 Etanol 70% 1440 - - - 3422 - - ((Istiani et al., 2015) 

 Kacang Hijau 25 Etanol 35% 1440 - - - 158,66 - - (Zhou et al., 2017) 

 Kacang Merah - - - - - - - - - - 

 Kacang Koro Pedang 50 Etanol 70% 1440 - - - 2581 - - (Istiani et al., 2015) 
Keterangan: 

- : tidak dijelaskan 
MAE  : Microwave Assisted Extraction 

UAE  : Ultrasound Assisted Extraction 

SFE  : Supercritical Fluid Extraction 

PLE  : Pressurized Liquid Extraction 

 

Pada tabel 11. dapat dilihat dari segi waktu, metode ekstraksi konvensional maserasi dilakukan selama 24 jam atau 1440 menit. Metode ekstraksi 

konvensional maserasi ini merupakan metode yang membutuhkan waktu relatif lama dibandingkan dengan metode ekstraksi modern seperti UAE 

(Ultrasound Assisted Extraction), MAE (Microwave Assisted Extraction), SFE (Supercritical Fluid Extraction), dan PLE (Pressurized Liquid 

Extraction). Untuk total isoflavon yang didapatkan, metode ekstraksi modern memiliki total isoflavon yang lebih tinggi dari metode ekstraksi 

konvensional. Suhu yang digunakan pada metode ekstraksi modern bervariasi, namun pada metode ekstraksi konvensional maserasi, suhu yang 

digunakan sangat rendah dari metode-metode ekstraksi lainnya. Pelarut yang digunakan adalah etanol dan metanol, namun pelarut yang baik adalah 

pelarut etanol karena tidak berbahaya serta ramah lingkungan dibanding pelarut metanol. Jumlah isoflavon tertinggi diperoleh dari metode ekstraksi 

modern UAE (Ultrasound Assisted Extraction) pada kacang kedelai sebesar 5374 µg/g. 


