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4. PEMBAHASAN  

4.1. Kacang Kedelai 

Pada bahan kacang kedelai terdapat 6 metode ekstraksi antara lain MAE (Microwave Assisted 

Extraction), UAE (Ultrasound Assisted Extraction), SFE (Supercritical Fluid Extraction), PLE 

(Pressurized Liquid Extraction), soxhlet, maserasi. Dari 6 metode ekstraksi kacang kedelai ini, 

metode UAE (Ultrasound Assisted Extraction) menghasilkan jumlah isoflavon tertinggi yaitu  

5374 µg/g. Proses ekstraksi UAE pada kacang kedelai berlangsung pada suhu 60oC dengan 

pelarut etanol 50%, daya 200 watt dan frekuensi sebesar 24 khz, dengan waktu tercepat kedua 

yaitu 20 menit dari pada metode lainnya. Efisiensi ekstraksi isoflavon kacang kedelai 

ditingkatkan oleh ultrasonik, tetapi tergantung pada pelarut yang digunakan. Pelarut etanol 

50% digunakan pada metode UAE dan MAE pada kacang kedelai karena pelarut ini 

menghasilkan hasil tertinggi dari isoflavon total. Etanol memiliki beberapa keuntungan bila 

dibandingkan dengan pelarut lain karena titik didih pelarut etanol yang rendah dan cenderung 

aman, tidak beracun dan berbahaya, serta memiliki tingkat kepolaran tinggi sehingga mudah 

larut dalam senyawa organik dan toksisitas yang rendah. Jumlah kebutuhan air (40-60%) dalam 

pelarut ekstraksi akan lebih optimal bila dilakukan pada suhu yang lebih rendah yaitu 10oC.  

 

Semakin lama waktu ekstraksi, maka semakin tinggi efisiensi ekstraksi isoflavon, hasil ini 

berbeda dengan hasil UAE yaitu waktu yang digunakan cepat dan jumlah isoflavon semakin 

tinggi, hal ini dikarenakan ada kemungkinan bahwa oksidasi dapat terjadi setelah 20 menit saat 

dikirim ke sonikasi. Hasil isoflavon yang didapatkan tinggi, dilakukan pada suhu 60oC karena 

ada peningkatan jumlah gelembung kavitasi yang terbentuk serta meningkatkan laju 

perpindahan massa. Suhu yang optimal berkisar antara 50-150oC, karena suhu yang terlalu 

tinggi dapat menguraikan senyawa bioaktif dalam ekstrak kacang-kacangan, sehingga 

menurunkan hasil yang didapatkan. Maka dari itu etanol 50% dan pada suhu 60oC dipilih 

karena UAE menghasilkan jumlah yang lebih tinggi daripada ekstraksi lainnya.  

 

Menurut (Wardiyati, 2004) sonokimia pada umumnya digunakan frekuensi antara 20-40 kHz, 

hal ini sesuai dengan penelitian (Rostagno et al., 2007) pada kacang kedelai dengan frekuensi 

sebesar 24 kHz. Daya yang digunakan dalam metode ini sudah optimal yaitu sebesar 200 watt 

karena daya ultrasonik yang optimal berkisar antara 200-800 watt, karena jika daya yang terlalu 

tinggi dapat menurunkan kandungan isoflavon dalam ekstrak kacang-kacangan. Sebagian besar 

isoflavon dapat diekstraksi pada suhu yang relatif rendah, namun pada suhu tinggi dapat 

menyebabkan degradasi isoflavon. Dilihat dari rasio pelarut/bahan, rasio yang terlalu tinggi 
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dapat menciptakan gradien konsentrasi yang tinggi antara pelarut dan bahan, sehingga dapat 

mendorong perpindahan massa hingga mencapai maksimum, serta dapat menurunkan dispersi 

energi ultrasound. Penggunaan sejumlah pelarut organik juga akan meningkatkan biaya 

ekstraksi serta jumlah limbah. 

 

Pada ekstraksi MAE (Microwave Assisted Extraction) diperoleh hasil isoflavon sebesar 5281 

µg/g berlangsung pada suhu 50oC dengan pelarut etanol 50%, daya 500 watt, dan waktu yang 

relatif singkat yaitu 20 menit (Rostagno et al., 2007). Waktu yang baik untuk melakukan 

ekstraksi adalah 20 menit, jika menggunakan waktu 25 dan 30 menit tidak akan mempengaruhi 

isoflavon dari sampel kacang kedelai, hal ini disebabkan karena konsentrasi sampel yang 

rendah.  Ekstraksi dilakukan pada suhu 50oC tidak mempengaruhi konsentrasi isoflavon pada 

ekstrak, sementara ekstraksi yang dilakukan pada suhu tinggi menyebabkan isoflavon 

mengalami degradasi. Ekstraksi yang dilakukan antara 75oC-100oC terutama mempengaruhi 

isoflavon malonil, antara 100oC dan 125oC juga mempengaruhi asetil isoflavon dan suhu yang 

lebih tinggi secara tajam meningkatkan degradasi glukosida. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa 50oC adalah suhu yang aman digunakan untuk pengembangan metode ekstraksi. Suhu 

dapat diatur pada nilai tetap dengan menyesuaikan daya gelombang mikro. Kombinasi daya 

gelombang mikro rendah atau sedang dengan waktu ekstraksi yang lebih lama biasanya yang 

sering diinginkan. Pada metode ini digunakan etanol 50%, penggunaan pelarut ini memiliki 

beberapa keunggulan daripada metanol 50% dan etanol murni, seperti efisiensi ekstraksi yang 

lebih tinggi, toksisitas dan biaya yang rendah. Efisiensi ekstraksi sebagian besar bergantung 

pada jumlah air dalam pelarut ekstraksi, kadar air yang lebih rendah dari 50% dapat 

menurunkan efisiensi ekstraksi. Dilihat dari daya yang dibutuhkan adalah 500 watt, daya pada 

penelitian ini sudah sesuai karena rentan daya yang optimal adalah 500-1000 watt, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa daya yang didapat sudah optimal (Delazar et al., 2012). Dan jika 

semakin halus ukuran partikel sampel maka akan menghasilkan efisiensi ekstraksi yang lebih 

baik.  

 

Kemudian pada metode SFE (Supercritical Fluid Extraction) diperoleh hasil isoflavon sebesar 

1336,20 µg/g menggunakan pelarut metanol 80% selama 2 jam dan berlangsung pada suhu 

55oC. SFE merupakan metode yang paling praktis dibandingkan soxhlet dan UAE untuk 

ekstraksi isoflavon, karena membutuhkan lebih sedikit langkah daripada metode konvensional. 

Metode SFE isoflavon dari kedelai telah dilakukan dalam kisaran optimal untuk tekanan 

sebesar 100-400 bar dan suhu antara 40-70oC menggunakan metanol 70%. Hal ini sudah sesuai 
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dengan penelitian karena suhu yang digunakan adalah 55oC dengan tekanan 100 bar. Persentase 

suhu dan tekanan yang lebih tinggi tidak digunakan karena akan membahayakan, padahal 

tujuan metode ini adalah meminimalkan volume pelarut berbahaya yang digunakan. Jika 

tekanan lebih rendah maka akan menyebabkan efisiensi ekstraksi meningkat seiring dengan 

peningkatan suhu. Jika tekanan yang didapatkan tinggi dari range yang sudah ada maka akan 

mengakibatkan menurunnya difusi fluida superkritis sehingga menyebabkan hasil ekstraksi 

menjadi lebih rendah dan akan menyebabkan efisiensi ekstraksi menurun (Araújo et al., 2007). 

Menurut (Bustamante-Rangel et al., 2018) metode SFE ini menggunakan pelarut yang sedikit 

serta ekstraksi yang cepat, dan menghasilkan ekstrak yang cukup murni tanpa perlu melakukan 

penyaringan berikutnya. 

 

Setelah itu pada metode PLE (Pressurized Liquid Extraction) diperoleh hasil isoflavon sebesar 

1188,37 µg/g dengan menggunakan pelarut etanol 70%, tekanan 100 bar, suhu 100oC selama 

10 menit. Penggunaan suhu tinggi pada metode ini berguna untuk meningkatkan laju difusi, 

dan perpindahan massa, sementara untuk tekanan berguna untuk menjaga pelarut dalam 

keadaan cair pada suhu di atas titik didihnya. Pada suhu ini, peningkatan efisiensi ekstraksi 

disebabkan oleh degradasi bentuk malonil dari isoflavon yang mengarah ke bentuk 

glukosidiknya. Suhu 100oC adalah suhu maksimum untuk PLE isoflavon karena tidak ada 

degradasi yang terjadi dan efisiensi yang terbaik tercapai. Penggunaan pelarut etanol 70% 

dipilih karena efisiensinya yang unggul dan juga biaya yang dikeluarkan relatif lebih rendah, 

toksisitas rendah, serta lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan metanol. Waktu yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 10 menit, dalam waktu 10 menit dapat menghasilkan 

efektivitas terbaik, karena waktunya singkat dan dapat memperoleh jumlah isoflavon yang 

tinggi dibandingkan dengan waktu metode ekstraksi  maserasi dan soxhlet yang memerlukan 

waktu yang relatif lama. (Luthria et al., 2007)l membandingkan berbagai teknik ekstraksi 

seperti UAE, soxhlet dan PLE untuk ekstraksi isoflavon dari sampel kedelai, penulis 

menemukan bahwa total isoflavon yang optimal diperoleh dengan menggunakan PLE.  

  

Metode ekstraksi soxhlet diperoleh hasil isoflavon sebesar 212,86 µg/g menggunakan pelarut 

metanol 80% pada suhu 80oC selama 9 jam. Jumlah isoflavon yang didapatkan rendah karena 

penggunaan suhu tinggi dan waktu ekstraksi lama, tetapi pada dasarnya ekstraksi soxhlet 

memerlukan waktu yang lama dan suhu rendah sehingga didapatkan jumlah isoflavon yang 

tinggi. Kelemahan lain pada metode soxhlet adalah adanya senyawa yang termolabil dapat 
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terdegradasi karena ekstrak yang didapatkan terus menerus ada pada titik didih (Mukhriani, 

2014).  

 

Pada metode ekstraksi maserasi diperoleh hasil isoflavon sebesar 3422 µg/g menggunakan 

pelarut etanol 70% dengan suhu 50oC selama 24 jam atau 1440 menit. Pada penelitian lain 

yaitu (Rostagno et al., 2004) menunjukkan bahwa pelarut yang optimal untuk ekstraksi 

isoflavon pada kedelai adalah etanol 70% dari pada metanol. Waktu yang dibutuhkan untuk 

metode maserasi lebih lama daripada metode ekstraksi lainnya karena semakin lama waktu 

ekstraksi maka semakin lama kontak pelarut dan bahan, sehingga jumlah sel yang pecah akan 

lebih banyak, tetapi metode maserasi tidak memerlukan pemanasan suhu tinggi. Pada 

penelitian Istiani (2015) menunjukkan bahwa pelarut etanol 70% adalah pelarut yang diketahui 

dapat mengekstrak isoflavon secara optimal. Metode ekstraksi yang paling baik pada kacang 

kedelai adalah PLE (Pressurized Liquid Extraction) karena metode ini menggunakan suhu 

yang tinggi dan waktu yang cepat, dan didapatkan pula jumlah isoflavon yang relatif tinggi. 

Metode PLE (Pressurized Liquid Extraction) memiliki beberapa kelebihan bila dibandingkan 

dengan metode ekstraksi modern lainnya yaitu ekstraksi lebih cepat, pelarut yang digunakan 

sedikit, dan hasil ekstraksi banyak, namun untuk kelemahan dari metode ini adalah biayanya 

mahal.  

 

4.2.  Kacang Hijau 

Pada bahan kacang hijau terdapat 3 metode yaitu UAE (Ultrasound Assisted Extraction), 

soxhlet dan maserasi. Dari 3 metode ekstraksi kacang hijau ini metode UAE (Ultrasound 

Assisted Extraction) menghasilkan jumlah isoflavon tertinggi yaitu 178,28 µg/g menggunakan 

pelarut etanol 35%, daya 500 watt, suhu 70oC selama 46 menit. Menurut (Zhou et al., 2017) 

suhu pada metode UAE sudah optimal, karena suhu yang terlalu tinggi dapat menguraikan 

senyawa bioaktif dalam ekstrak, sehingga menurunkan hasil yang didapatkan. Daya UAE pada 

penelitian ini adalah 500 watt dan sudah merupakan kekuatan terbaik UAE karena jika daya 

yang terlalu tinggi dapat menurunkan kandungan antioksidan dalam ekstrak (Zhou et al., 2017). 

Pelarut etanol 35% digunakan pada ketiga metode ekstraksi pada kacang hijau karena pelarut 

ini aman bagi lingkungan dan manusia, serta banyak digunakan dalam industri makanan. 

(Rostagno et al., 2007) juga menambahkan bawah dalam kebanyakan kasus, kadar air yang 

lebih rendah dari 50% secara signifikan dapat menurunkan efisiensi ekstraksi. Kelebihan dari 

etanol adalah memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada metanol serta lebih rendah 

daripada alkohol-alkohol lainnya (Aziz et al., 2009). 
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Kemudian pada metode ekstraksi maserasi menghasilkan jumlah isoflavon 158,66 µg/g, 

menggunakan pelarut etanol 35% dengan suhu 25oC selama 24 jam. Metode maserasi tidak 

memerlukan pemanasan suhu tinggi dan waktu yang singkat, namun metode ini membutuhkan 

waktu yang relatif lama karena semakin lama waktu ekstraksi maka semakin lama kontak 

pelarut dan bahan, sehingga jumlah sel yang pecah akan lebih banyak. Pada ekstraksi kacang 

hijau menggunakan suhu yang rendah dan didapatkan jumlah isoflavon yang rendah karena 

metode maserasi tidak memerlukan pemanasan dengan suhu tinggi, namun pengaruh 

persentase pelarut yang menyebabkan jumlah isoflavon rendah. 

 

Pada metode ekstraksi soxhlet menghasilkan jumlah isoflavon 138,42 µg/g menggunakan 

pelarut etanol 35% dengan suhu 95oC selama 4 jam. Hasil isoflavon yang didapatkan rendah, 

dikarenakan suhu tinggi dan waktu yang cukup singkat. Sartini (2014) juga menambahkan 

bahwa kadar isoflavon yang didapatkan rendah dalam pelarut metanol 80% karena kacang 

kedelai yang digunakan tidak dihilangkan kulit arinya. Pada kacang hijau metode ekstraksi 

yang paling baik adalah metode UAE (Ultrasound Assisted Extraction) karene metode ini 

menggunakan waktu yang cepat dan jumlah isoflavon tertinggi dari metode lainnya. Metode 

UAE (Ultrasound Assisted Extraction) memiliki beberapa kelebihan yaitu ekstraksinya 

sederhana, biaya yang dikeluarkan murah, dapat dioperasikan dengan cepat dalam berbagai 

pelarut untuk skala besar, namun memiliki kelemahan seperti efek gelombang ultrasonik dan 

kinetika, dan adanya jumlah partikel yang lebih besar.  

 

4.3. Kacang Merah 

Pada bahan kacang merah terdapat 2 metode yaitu UAE (Ultrasound Assisted Extraction) dan 

soxhlet. Dari 2 metode ekstraksi kacang merah ini, metode soxhlet menghasilkan jumlah 

isoflavon tertinggi yaitu 152,76 µg/g menggunakan pelarut etanol 80% dengan suhu 65oC 

selama 2 jam. Pada metode soxhlet, pelarut yang digunakan selalu baru umumnya dilakukan 

menggunakan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi secara kontinyu dengan pelarut yang relatif 

konstan karena adanya pendingin balik. Kemudian pada metode UAE (Ultrasound Assisted 

Extraction) diperoleh hasil isoflavon sebesar 75,2 µg /g menggunakan pelarut etanol 55% 

dengan suhu 30oC selama 68 menit. Metode UAE membutuhkan waktu yang singkat, dan 

penggunaan suhu yang rendah, namun metode ini membutuhkan biaya mahal. Pada kacang 

merah metode ekstraksi yang paling baik adalah metode soxhlet karena metode ini 

menggunakan suhu yang tepat dan jumlah isoflavon yang didapatkan tinggi. Metode soxhlet 
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memiliki beberapa kelebihan yaitu teknik dan peralatan yang digunakan sederhana, sampel 

yang digunakan sedikit dan diekstraksi secara sempurna, namun kelemahan metode ini adalah 

senyawa bersifat termolabil, dan menggunakan pelarut organik berbahaya, waktu yang 

digunakan lama, dan pada sampel digunakan suhu tinggi sehingga menyebabkan kerusakan 

pada beberapa senyawa.  

 

4.4. Kacang Koro Pedang  

Pada bahan kacang koro pedang terdapat 3 metode yaitu UAE (Ultrasound Assisted 

Extraction), soxhlet dan maserasi. Dari 3 metode ekstraksi kacang koro pedang ini, metode 

maserasi menghasilkan jumlah isoflavon tertinggi yaitu 2581 µg/g menggunakan pelarut etanol 

70% dengan suhu 50oC selama 24 jam (Istiani et al., 2015). Pelarut yang digunakan adalah 

etanol 70%, pelarut ini diketahui dapat mengekstrak isoflavon secara optimal. Etanol adalah 

pelarut yang mampu mengisolasi senyawa organik polar yang hampir mendekati metanol. 

Pelarut metanol juga pelarut yang sering digunakan dalam ekstraksi isoflavon, namun pelarut 

ini bersifat toksik. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kandungan isoflavon yang 

berbeda dalam kacang-kacangan yaitu, varietas, waktu panen dan lokasi penanaman.  

 

Kemudian pada metode UAE (Ultrasound Assisted Extraction) diperoleh hasil isoflavon 

sebesar 755,98 µg /g menggunakan pelarut etanol 60% dengan daya 400 watt, suhu 50oC 

selama 18 menit. Metode UAE adalah metode ekstraksi kacang koro pedang dengan efektivitas 

terbaik karena waktu yang diperlukan 18 menit yang termasuk relatif cepat bila dibandingkan 

dengan dan waktu ekstraksi soxhlet dan maserasi yang membutuhkan waktu berjam-jam. 

Setelah itu pada metode ekstraksi soxhlet diperoleh hasil isoflavon sebesar 479,81 µg /g 

menggunakan pelarut etanol 70% pada suhu 95oC selama 4 jam. Jumlah isoflavon yang 

didapatkan rendah karena suhu yang yang tinggi dan waktu ekstraksi yang singkat, biasanya 

ekstraksi soxhlet dilakukan pada waktu yang relatif lama sehingga didapatkan jumlah isoflavon 

tinggi. Jumlah isoflavon pada kacang-kacangan bervariasi karena adanya perbedaan kelunakan 

pada biji kacang, kandungan zat didalam biji, dan kepadatan komponen zat. Selain itu menurut 

(Sulistiani et al., 2014) faktor yang mempengaruhi perbedaan jumlah isoflavon dari kacang-

kacangan adalah dari daerah tempat kacang tumbuh, musim tanam serta musim panen yang 

mempunyai pengaruh besar terhadap sifat fisik dan kimia kacang-kacangan tersebut. Pada 

kacang koro pedang metode ekstraksi yang paling baik adalah metode UAE (Ultrasound 
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Assisted Extraction) karena metode ini menggunakan waktu yang cepat, suhu yang optimal dan 

jumlah isoflavon yang relatif tinggi.  

 

Dari keseluruhan metode yang digunakan pada ekstraksi isoflavon kacang-kacangan, baik pada 

metode ekstraksi konvensional maupun ekstraksi modern, metode modern lebih mengungguli 

daripada metode konvensional, karena metode modern menggunakan waktu yang lebih cepat 

dan suhu yang relatif tinggi sehingga isoflavon yang didapatkan lebih tinggi. Pada suhu yang 

rendah dan waktu yang lama pada metode konvensional akan menyebabkan kerusakan 

beberapa senyawa.  

 

4.5.  Tempe 

Isoflavon tertinggi yaitu pada tempe kacang kedelai dengan lama waktu fermentasi selama 96 

jam dengan total isoflavon 5192 mg/100 gram. Seharusnya jumlah isoflavon dari tempe 

meningkat karena adanya fermentasi, tapi dalam beberapa penelitian diatas menunjukkan 

bahwa jumlah isoflavon dalam kacang-kacangan dan tempe kacang-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). Isoflavon pada tempe yang dominan adalah aglikon, karena aglikon lebih mudah 

terabsorbsi daripada bentuk glikosida (Utari & Riyadi, 2010). Faktor suhu dan lama 

perendaman dalam proses pembuatan tempe juga mempengaruhi kadar isoflavon. Pelarut 

etanol 70% digunakan karena pelarut ini dapat mengekstrak isoflavon secara optimal dan dapat 

mengisolasi senyawa-senyawa organik yang memiliki sifat polar dan memiliki kepolaran 

mendekati metanol.  

 

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 yang dipengaruhi dari lama 

waktu fermentasi. Selama proses fermentasi, proses hidrolisis akan berlangsung karena 

tumbuhnya jamur tersebut (Maryam, 2016). Semakin lama waktu fermentasi yang dilakukan, 

maka akan semakin tinggi jumlah isoflavon yang dihasilkan (Istiani et al., 2015). Menurut 
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(Maryam, 2015) jumlah isoflavon semakin tinggi seiring dengan lama waktu fermentasi yang 

semakin lama pula. Lamanya waktu fermentasi ini, memiliki pengaruh terhadap kadar 

isoflavon karena proses fermentasi memanfaatkan mikroba untuk menghasilkan metabolit 

sekunder dan primer didalam suatu lingkungan. Perbedaan jumlah isoflavon pada tempe 

kacang-kacangan dipengaruhi oleh jenis kapang yang digunakan pada proses fermentasi. 

Proses fermentasi dapat meningkatkan daidzein, aglikon, serta genistein dengan menggunakan 

hidrolisis β-glukosidase.  

 

  


