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Alkhuri F.K. 0411010008. Ujian Skripsi. Ekstraksi Antioksidan Alami dari 
Fraksi-Fraksi Beras Merah (Oryza sativa L. kultivar Cempo) Menggunakan 
Metode Konvensional dan Gelombang Mikro. 
Pembimbing : Dr. Ir. Sudarminto S. Yuwono, M. App. Sc.    

RINGKASAN  

Beras merah (Oryza sativa L. kultivar Cempo) mengandung berbagai 
macam senyawa fitokimia meliputi polifenol (asam fenolik dan antosianin), 
tokoferol, tokotrienol, -Oryzanol, yang memiliki  peran sebagai antioksidan. 
Ekstraksi antioksidan dari beras merah menggunakan metode ektraksi gelombang 
mikro diduga dapat menghasilkan aktivitas antioksidan yang tinggi dibandingkan 
dengan metode ekstraksi pelarut konvensional. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan jenis pelarut terbaik 
untuk tiap fraksi beras merah dan untuk mengetahui pengaruh gelombang mikro 
pada ekstraksi antioksidan. Penelitian menggunakan Rancangan Bersarang 
(Nested Design) 2 faktor, yaitu: (1) Faktor Utama yaitu fraksi beras merah terdiri 
dari 2 level antara lain fraksi beras pecah kulit dan fraksi bekatul, (2) Faktor 
Tersarang yaitu jenis pelarut terdiri dari 3 level meliputi metanol, etanol, aseton.  

Data dianalisis menggunakan ANOVA dan dilanjutkan dengan uji beda 
nyata terkecil (BNT; =0.05). Parameter yang dianalisis meliputi aktivitas 
antioksidan, total fenol, kadar antosianin, total tokoferol, dan rendemen. 
Perlakuan terbaik ditentukan dengan metode Indeks Efektivitas. Pelarut terbaik 
dan fraksi beras merah terbaik digunakan untuk ekstraksi gelombang mikro. Data 
dari ekstraksi konvensional dan gelombang mikro dibandingkan menggunakan 
Uji-t ( =0.05). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pelarut berpengaruh signifikan 
terhadap semua parameter. Sementara itu, fraksi beras merah berpengaruh 
signifikan terhadap rendemen dan total tokoferol, tetapi tidak signifikan terhadap 
aktivitas antioksidan, total fenol dan kadar antosianin.  

Etanol merupakan pelarut terbaik dalam mengekstrak senyawa antioksidan 
dari fraksi-fraksi beras merah. Karakteristik ekstrak antioksidan beras merah 
pecah kulit perlakuan terbaik yaitu: aktivitas antioksidan 94.064%; total fenol 
42.238 mg/g; kadar antosianin 42.224 ppm; total tokoferol 3.069 mg/ml; dan 
rendemen 5.061%. Sedangkan karakteristik ekstrak antioksidan bekatul beras 
merah perlakuan terbaik yaitu: aktivitas antioksidan 94.413%; total fenol 51.192 
mg/g; kadar antosianin 61.706 ppm; total tokoferol 13.936 mg/ml; dan rendemen 
13.307%. Ekstraksi gelombang mikro meningkatkan parameter-parameter 
antioksidan pada ekstrak beras merah secara signifikan dan menurunkan kadar 
antosianin.  

Kata kunci: beras merah, antioksidan, fraksi penggilingan, pelarut    
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Alkhuri F.K. 0411010008. Antioxidants Extraction from Red Rice Milling 
Fractions (Oryza sativa L. cultivar Cempo) Using Conventional and 
Microwave Extraction Methods. 
Supervisor : Dr. Ir. Sudarminto S. Yuwono, M. App. Sc.   

SUMMARY  

Red Rice (Oryza sativa L. cultivar Cempo) has various kind of 
phytochemical compounds such as poliphenolic (phenolic acid and anthocyanin), 
tocols (tocopherol and tocotrienol), -Oryzanol, which have role as antioxidant. 
Antioxidant extraction from red rice using microwave might produce high 
antioxidant activity compared to conventional solvent extraction method.  

The objectives of this research were to determine the best solvent in each 
red rice milling fractions and to know the effect of microwave on antioxidant 
extraction. This research used Nested Design with two factors. The major factor 
was type of red rice milling fractions that consist of 2 levels (dehulled red rice and 
bran). While nested factor was type of solvents that consist of 3 levels (methanol, 
ethanol, and acetone). Data were analyzed with ANOVA and continued with 
Least Square Test ( =0.05). 

Parameters observed were antioxidant activity, total phenol, anthocyanin 
content, total tocopherol content, and yield. The best treatment was determined by 
Effectivity Index Method. The best solvent and the best red rice milling fraction 
was used for microwave extraction. Data from conventional and microwave 
extraction methods were compared with t-test ( =0.05). 

The results showed that the type of solvent affected significantly on all 
parameters. While the type of red rice milling fractions affected significantly on 
yield and tocopherol content, but not for antioxidant activity, total phenol, and 
anthocyanin content. 

Best treatment was obtained from solvent type of ethanol for each red rice 
milling fraction. Antioxidant extract of dehulled red rice had antioxidant activity 
of 94.064%, total phenol 42.238 mg/g, anthocyanin content of 42.224 ppm, total 
tocopherol 3.069 mg/ml, and yield of 5.061%. While antioxidant extract of bran 
had antioxidant activity of 94.413%, total phenol 51.192 mg/g, anthocyanin 
content of 61.706 ppm, total tocopherol 13.936 mg/ml, and yield of 13.307%. The 
microwave extraction improved significantly on antioxidant parameters of red rice 
extract and reduced the anthocyanin content.   

Key words: red rice, antioxidants, milling fractions, solvents        
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Antioksidan merupakan suatu substansi yang efektif untuk menghambat 

reaksi oksidasi yang tidak diinginkan baik dalam makanan berlipida maupun 

dalam sistem biologis. Antioksidan yang diaplikasikan dalam makanan dapat 

berupa antioksidan alami maupun sintetis. Antioksidan sintetis mempunyai 

efektifitas yang tinggi namun kurang aman bagi kesehatan. Pemberlakuan batas 

maksimum yang diijinkan terhadap antioksidan sintetis di berbagai negara 

mendorong produsen pangan untuk mengeksplorasi senyawa antioksidan dari 

bahan alami. 

Beras merah (Oryza sativa L.) merupakan salah satu jenis serealia yang 

berpotensi sebagai sumber antioksidan alami. Beras merah mengandung berbagai 

macam senyawa fitokimia meliputi polifenol (asam fenolik dan antosianin), 

tokoferol, tokotrienol, -Oryzanol, yang memiliki  peran sebagai antioksidan.  

Finocchiaro et al. (2007) menyatakan bahwa beras merah pecah kulit memiliki 

aktivitas antioksidan 3 kali lebih tinggi daripada beras putih pecah kulit. Senyawa 

antioksidan terdistribusi pada bagian tertentu dari kernel beras merah. Decker et 

al. (2002) menyatakan bahwa pada serealia senyawa antioksidan lebih 

terkonsentrasi pada bagian bekatul. Sedangkan endosperma berpati mengandung 

sedikit senyawa antioksidan. 

Senyawa antioksidan alami dari beras merah dapat diperoleh dengan cara 

ekstraksi pelarut. Pada penelitian ini digunakan 3 jenis pelarut yaitu methanol, 

etanol dan aseton. Jenis pelarut yang tepat perlu ditentukan karena tiap senyawa 
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antioksidan memiliki derajat polaritas yang berbeda-beda. Menurut Sun et al. 

dalam Oufnac et al. (2007) senyawa fenolik berberat molekul rendah dapat 

diekstrak dari serealia dengan metanol. Penelitian lain menggunakan 50% aseton 

sebagai pelarut dalam ekstraksi antioksidan dari bekatul gandum (Zhou and Yu, 

2004 dalam Oufnac et al. , 2007). Sedangkan Lee et al. (2007) dalam 

penelitiannya menggunakan pelarut etanol 70% untuk mengekstrak senyawa 

antioksidan gabah dari 3 varietas padi yang berbeda. 

Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap yaitu ekstraksi konvensional untuk 

menentukan jenis pelarut terbaik pada tiap fraksi beras merah (beras merah pecah 

kulit dan bekatul), dan dilanjutkan dengan ekstraksi gelombang mikro pada salah 

satu fraksi beras merah. Ekstraksi antioksidan dari beras merah menggunakan 

metode ektraksi gelombang mikro diduga dapat menghasilkan aktivitas 

antioksidan yang tinggi dibandingkan dengan metode ekstraksi pelarut 

konvensional. Hasil penelitian Oufnac et al. (2007) pada bekatul gandum 

menunjukkan bahwa ekstraksi pelarut menggunakan metanol dengan  gelombang 

mikro meningkatkan secara signifikan kadar senyawa fenol total, kadar tokoferol, 

dan kapasitas penangkapan radikal bebas.  

1.2 Tujuan Penelitian 

a. Menentukan jenis pelarut yang menghasilkan ekstrak antioksidan dengan sifat 

antioksidan terbaik pada beberapa fraksi beras merah. 

b. Mengetahui pengaruh ekstraksi gelombang mikro terhadap peningkatan 

aktivitas antioksidan pada ekstrak antioksidan dari fraksi beras merah. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

a. Memanfaatkan potensi antioksidan alami dari beras merah. 

b. Memberikan informasi tentang antioksidan pada ekstrak antioksidan beras 

merah sehingga dapat digunakan sebagai sumber antioksidan alternatif. 

c. Mengaplikasikan teknologi peningkatan antioksidan pada beras merah.   

1.4 Hipotesa 

a. Diduga jenis pelarut mempengaruhi jenis dan aktivitas antioksidan alami dari 

fraksi-fraksi beras merah. 

b. Diduga senyawa antioksidan lebih terkonsentrasi pada fraksi bekatul beras 

merah. 

c. Diduga teknologi ekstraksi pelarut dengan bantuan gelombang mikro dapat 

meningkatkan aktivitas antioksidan alami beras merah.                     
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II. TINJAUAN PUSTAKA   

2.1 Beras Merah 

2.1.1 Sifat Fisik dan Kimia   

Beras merah merupakan beras dengan lapisan bekatul berwarna merah. 

Walaupun warna merah terbatas pada bagian bekatul, namun sedikit warna merah 

tertinggal walaupun setelah derajat penggilingan yang tinggi (Ahuja et al. , 2006). 

Indrasari (2006) menyatakan bahwa warna merah pada beras adalah pigmen 

antosianin yang mempunyai kemampuan antioksidan. Dalam bentuk beras pecah 

kulit, beras merah berwarna marun gelap dengan tekstur agak kasar karena 

mengandung serat yang relatif tinggi. Kenampakan fisik beras merah ditunjukkan 

pada Gambar 2.1.  

Gambar 2.1. Beras Merah (Anonymousa, 2008)  

Padi dipanen sebagai biji dengan bagian kernel (caryopsis) dilindungi oleh 

sekam. Struktur sekam terdiri atas dua bagian yaitu lemma dan palea. Biji padi 

yang disebut sebagai gabah umumnya terdiri dari 18-20% sekam. Setelah sekam 

dihilangkan, caryopsis diketahui sebagai brown rice yang mengandung 93% 

endosperma. Endosperma merupakan bagian berpati (±90%) dengan bagian 

terluar disebut aleuron. Namun lapisan aleuron ini hilang bersama bekatul saat 
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proses penggilingan. Bagian diantara endosperma dan sekam terdiri dari 3 lapisan 

yaitu pericarp, tegmen (seed coat), dan nucellus. Tiga lapisan ini bersama dengan 

aleuron berjumlah 3% dari berat brown rice, dan bagian-bagian inilah yang 

disebut sebagai bekatul. Beras pecah kulit juga terdiri dari 4% bagian embrio atau 

germ  (Kulp et al. , 2000). Struktur gabah ini ditunjukkan pada Gambar 2.2.     

Gambar 2.2. Struktur  Bagian Gabah 
(Kulp et al. , 2000 and Anonymous, 2009) 

Pigmen antosianin tidak hanya terdapat pada perikarp dan tegmen, tetapi 

juga bisa di setiap bagian gabah, bahkan pada kelopak daun. Nutrisi beras merah 

sebagian terletak di lapisan kulit luar (aleuron) yang mudah terkelupas pada saat 

penggilingan. Jika butiran dipenuhi oleh pigmen antosianin maka warna merah 

pada beras tidak akan hilang (Suardi, 2005). 

Di Indonesia, padi yang berasnya berwarna merah kurang mendapat 

perhatian dibandingkan dengan padi yang berasnya berwarna putih, padahal beras 

merah mengandung gizi tinggi (Suardi, 2005). Hal ini seperti ditunjukkan pada 

Tabel 2.1 
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Tabel 2.1. Komposisi Gizi per 100 gram Beras Putih dan Beras Merah 

Komposisi Gizi Beras Putih Giling Beras Merah Tumbuk 
1Energi (kkal) 360 359 
1Protein (g) 6.8 7.5 
1Lemak (g)

 
0.7

 
0.9

 

1Karbohidrat (g) 78.9 77.6 
1Fosfor (mg) 140 163 
1Kalsium (mg) 6 16 
1Fe (mg) 0.8 0.3 
1Kalium (mg) 100 195 
1Vitamin A (SI) 0 0 
1Vitamin B1 (mg) 0.12 0.21 
1Vitamin C (mg) 0 0 
1Na (mg) 5 2 
1Air (g) 13 13 
2Serat (g)

 

1 5 
2Asam folat (µg) 5.9 14.3 
2Asam lemak esensial (g) 0.205 1.17 
Sumber: 1 Direktorat Gizi Depkes (1992) dalam Astawan (2008) 
              2 Indrasari (2006)  

Ada nilai lebih beras merah dibandingkan beras putih giling per 100 g. 

Dimana nilai lebih ini ada bila beras merah berasal dari gabah tumbuh (gabah 

berkecambah) dan kulit arinya (bekatul) tidak banyak hilang. Pada Tabel 2.2 

ditunjukkan perbedaan komposisi pada fraksi-fraksi beras. 

Tabel 2.2 Perbandingan Komposisi Pada Fraksi-Fraksi Beras 
No. Komposisi 

Per 100 g 
Gabah Beras Pecah 

Kulit 
Beras 
Giling 

Bekatul Sekam 

1 Protein kasar (g) 5.8-7.7 7.1-8.3 6.3-7.1 11.3-14.9 2.0-2.8 
2 Lemak (g) 1.5-2.3 1.6-28 0.3-0.5 15.0-19.7 0.3-0.8 
3 Serat Kasar (g) 7.2-10.4 0.6-1.0 0.2-0.5 7.00-11.4 34.5-45.9 
4 Abu (g) 2.9-5.2 1.0-1.5 0.3-0.8 6.6-9.9 13.2-21.0 
5 Karbohidrat (g) 64-73 73-87 77-89 34-62 22-34 
6 Lisin (mg) 3.2-4.7 3.7-4.1 3.2-4,0 4.8-5.4 3.8-5.4 
7 Thiamin (mg) 0.26-0.33 0.29-0.61 0.02-0.06 1.2-2.4 0.09-0.21 
8 Riboflavin (mg) 0.06-0.11 0.04-0.41 0.02-0.06 0.18-0.43 0.05-0.07 
9 Niasin (mg) 2.9-5.6 3.5-5.3 1.3-2.4 26.7-49.9 1.6-4.2 

10 -Tokoferol (mg) 0.9-2.5 0.9-2.5 0.08-0.30 2.6-13.3 - 
11 Kalsium (mg) 10-80 10-50 10-30 30.0-12.0 60.0-130 
12 Besi (mg) 1.4-6.0 0.2-5.2 0.2-2.8 9.6-43.0 3.9-9.5 

Sumber: Luh (1991)   
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2.1.2 Fraksi-Fraksi Penggilingan Beras 

Penggilingan beras merupakan proses penghilangan sekam dan bekatul 

atau lapisan yang lebih luar dari brown rice untuk menghasilkan produk beras 

berbiji utuh. Gabah atau beras berkulit dihilangkan kulit terluarnya yang disebut 

sekam menggunakan mesin huller / dehusker. Setelah dihilangkan sekamnya, 

beras ini disebut beras pecah kulit / brown rice. Nama atau istilah brown rice ini 

tidak dimaksudkan untuk warna beras tetapi lebih menunjukkan bahwa bagian 

bekatul pada beras tersebut tidak dihilangkan. Brown rice digiling melalui proses 

penggilingan untuk menghilangkan semua atau sebagian besar lapisan bekatul 

sehingga dihasilkan milled rice / beras giling. Bekatul merupakan lapisan halus 

yang menyelimuti endosperma berpati (Luh, 1991). 

Gabah yang digiling biasanya menghasilkan beras 60-66%, menir 5-8%, 

dan bekatul/dedak 8-12%. Bekatul merupakan bagian yang halus dari dedak. 

Jumlahnya diperkirakan mencapai 4-6 juta ton bekatul/tahun (Prabowo, 2003). 

Sedangkan gabah beras merah umumnya tidak mengalami penggilingan yang 

sempurna. Beras merah biasanya ditumbuk atau pecah kulit, sehingga kulit ari 

masih menempel. Kulit ari beras ini kaya serat dan minyak alami, sehingga dapat 

memberikan asupan gizi yang lebih baik bagi tubuh (Astawan, 2008).  

2.2 Antioksidan 

Antioksidan adalah bahan tambahan yang  digunakan untuk melindungi 

komponen-komponen makanan yang bersifat tidak jenuh (mempunyai ikatan 

rangkap), terutama lemak dan minyak. Meskipun demikian antioksidan dapat pula 



8

    
digunakan untuk melindungi komponen lain seperti vitamin dan pigmen, yang 

juga banyak mengandung ikatan rangkap di dalam strukturnya (Kumalaningsih, 

2007). Menurut Jadhav et al. , 1996 dalam Madhavi et al. (1996), antioksidan 

dapat secara efektif menghambat oksidasi tapi reaksinya tidak dapat dibalik dan 

tidak efektif dalam menekan ketengikan hidrolitik. 

Antioksidan dapat beraksi pada tahap-tahap oksidasi yang berbeda 

tergantung pada karakteristik antioksidannya. Berdasarkan aktivitas khususnya, 

antioksidan dapat diklasifikasikan sebagai antioksidan primer, sekunder, dan 

sinergis (Eskin and Przybylski, 2001): 

a) Antioksidan Primer 

Antioksidan primer mendonorkan atom hidrogen dengan cepat kepada 

radikal lipida, atau mengubahnya menjadi produk lain yang lebih stabil (Gordon, 

1990 dalam Eskin and Robinson, 2001). Penghadang radikal bebas menghambat 

dua tahap penting dalam urutan rantai radikal bebas pada oksidasi lipida. Tahap 

pertama, penghadang radikal bebas ini bereaksi dengan peroksil radikal (LOO*)  

untuk menghentikan rantai perambatan atau propagasi sehingga menghambat 

pembentukan peroksida (persamaan 1). Sedangkan tahap kedua, antioksidan ini 

bereaksi dengan alkoksil radikal (LO*) untuk mengurangi terjadinya perusakan 

hidroperoksida menjadi produk turunan yang berbahaya (persamaan 2) (Frankel, 

1995 dalam Eskin and Robinson, 2001). 

LOO*  +  AH    LOOH  +  A*

  

(persamaan 1) 

LO*     +  AH    LOH     +  A*

  

(persamaan 2)  
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b) Antioksidan Sekunder 

Antioksidan sekunder atau pencegah oksidasi dapat menurunkan 

kecepatan permulaan rantai oksidasi dengan mekanisme yang bervariasi antara 

lain inaktivator logam, perusak hidroperoksida, oxygen scavenger. Inaktivator 

logam atau pengkelat logam beraksi sebagai antioksidan sekunder (pencegah 

oksidasi) dengan menghilangkan atau mendeaktivasi ion logam, dimana ion 

logam merupakan pemula dan pengkatalisis perusakan oleh hidroperoksida. 

Perusak hidroperoksida mereduksinya menjadi senyawa hidroksi yang stabil. 

Sementara itu, oxygen scavenger bereaksi dengan oksigen untuk menghabiskan 

persediaan oksigen yang dibutuhkan dalam autoksidasi (Frankel, 1995 dalam 

Eskin and Robinson, 2001). 

c) Antioksidan Sinergisme 

Sinergisme diharapkan diantara substansi-substansi yang memiliki 

mekanisme antioksidasi yang berbeda. Sehingga sistem antioksidan dengan 

multikomponen ini menunjukkan aktivitas antioksidan yang lebih besar  melebihi 

aktivitasnya sebagai antioksidan tunggal (Schuler, 1990 dalam Eskin and 

Robinson, 2001). Efek sinergis ini dapat memperpanjang umur antioksidan primer 

dengan mendonorkan hidrogen kepada radikalnya. Dengan demikian, dapat 

meregenerasi antioksidan primer atau menginaktivasi ion logam (Jadhav et al. , 

1996 dalam Eskin and Robinson, 2001).  

Gambar 2.3 menunjukkan reaksi oksidasi asam lemak tak jenuh dan posisi 

antioksidan dalam aktivitasnya sebagai pemutus serta pencegah reaksi oksidasi. 

Dimana, LH= Komponen lipida; L= radikal lipida; LOO= radikal peroxy lipida; 
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LOOH= hidroperoksida lipida; OS= Oxygen scavenger; CB= chain breakers; S= 

sinergis; Q=quencher; CA= Chelating agent; RS= radical scavenger/blockers 

(Eskin and Robinson, 2001).  

Gambar 2.3. Reaksi oksidasi asam lemak tak jenuh dan posisi 
antioksidan (Eskin and Robinson, 2001)  

Berdasarkan sumbernya, antioksidan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 

antioksidan alami dan antioksidan sintetik. Antioksidan alami pemecah rantai 

oksidasi pada dasarnya memiliki mekanisme aktivitas yang sama dengan 

antioksidan sintetik pemecah rantai oksidasi. Pada umumnya, antioksidan efektif 

pada level yang sangat rendah (0.01% atau lebih rendah). Pada level yang lebih 

tinggi, sebagian besar antioksidan berperilaku sebagai prooksidan karena 

keterlibatannya dalam reaksi inisiasi (Madhavi et al. , 1996).  
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1. Antioksidan Alami 

Penelitian-penelitian tentang pemanfaatan antioksidan alami dari beberapa 

bahan telah dilakukan. Bahan-bahan yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai 

antioksidan alami diantaranya adalah kulit luar padi, bran padi, dan beras pecah 

kulit (Shih and Daigle, 2003), kulit luar canola (Naczk et al. , 2005), ekstrak 

rosemary (Robbins and Sewalt, 2005), ekstrak malt oat (Pike et al. ,2007), dan 

bran gandum (Oufnac et al. , 2007). 

a. Senyawa Fenolik  

Senyawa fenolik mencakup sejumlah senyawa yang umumnya mempunyai 

sebuah cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil (OH), karboksil 

(COOH), metolenil (-O-CH3), dan sering juga struktur cincin bukan aromatik. 

Senyawa fenol cenderung untuk larut dalam air, karena paling sering terdapat 

dalam bentuk glikosida dan biasanya terdapat dalam rongga sel. Unit-unit fenol 

sering pula terikat pada protein, alkaloid, terpenoid (Salisburry and Ross, 1995). 

Salah satu fungsi senyawa fenolik pada tanaman adalah sebagai fitoaleksin 

dimana fitoaleksin merupakan metabolit sekunder yang berperan sebagai senyawa 

antioksidan. Senyawa antioksidan alami polifenolik adalah multifungsional dan 

dapat bereaksi sebagai (a) pereduksi, (b) penangkap radikal bebas, (c) pengkelat 

logam, dan (d) peredam terbentuknya singlet oksigen (Salisburry and Ross, 1995). 

 

Asam Fenolik 

Asam-asam fenolik terkandung pada semua serealia. Terdapat dua kelas 

asam fenolik yaitu asam hydroxybenzoic dan asam hydroxycinnamic. Asam 

Hydroxybenzoic meliputi asam galat, protocatechuic, p-Hydroxybenzoic, gentisic, 
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Metode Folin-Ciocalteu didasarkan pada perubahan warna yang terjadi 

setelah penambahan reagen folin. Senyawa fosfomolibdat-fosfotungstat (hijau) 

dari reagen folin mengoksidasi senyawa fenol dalam sampel sehingga dihasilkan 

senyawa kompleks molibdenum-tungsten biru yang berwarna biru. Semakin tua 

intensitas warna larutan menunjukkan kadar total fenol dalam sampel semakin 

besar. Kompleks yang terbentuk tersebut stabil pada pH basa, sehingga digunakan 

NaCO3 untuk memberikan suasana basa dalam sampel. Reagen Folin-Ciocalteu 

tidak bersifat spesifik untuk senyawa fenol dan warna yang dihasilkan tidak hanya 

ditentukan oleh jumlah senyawa fenolik yang ada, tetapi juga oleh variasi struktur 

dari agen pereduksi non-fenolik. Oleh karena itu, hasil analisa yang diperoleh 

merupakan hasil relatif dari senyawa fenolik (Tiito, 1985 dalam Widyawati, 

2005). 

 

Flavonoid 

Flavonoid adalah senyawa dengan sebuah skeleton C6-C3-C6 yang terdiri 

dari dua cincin aromatik yang terikat oleh jaringan tiga karbon. Flavonoid 

meliputi antosianin, flavanol, flavon, flavanon, dan flavonols. Flavonoid berlokasi 

dalam perikarp pada semua serealia (Rooney and Dykes, 2007). 

Antosianin adalah pigmen tanaman yang larut dalam air. Biasanya untuk 

warna merah, biru, ungu yang menarik pada banyak bunga, buah, dan sayuran. 

Warna ini biasanya tidak dibentuk oleh satu pigmen, seringkali lebih dari satu 

kombinasi atau sistem dari pigmen (Maga and Tu, 1994). 

Jenis gula yang ditemui pada molekul antosianin: glukosa, rhamnosa, 

galaktosa, xylosa, dan arabinosa. Molekul lain yang terdapat atau melekat pada 
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inti kation flavilium adalah -koumarat, ferulat, kafeat, melonat, vanilat, atau 

asam asetat. Satu atau lebih molekul tersebut dapat teresterifikasi pada molekul 

gulanya (Maga and Tu, 1994). 

Antosianidin adalah bentuk aglikon dari antosianin yaitu yang tidak 

mengikat gula pada atom C nomor 3 (Francis, 1995). Secara fisiologis, 

antosianidin adalah antioksidan kuat yang digunakan untuk terapi kesehatan mata 

dan hati.  Antosianin diketahui memiliki sifat antioksidan dan terkuat dalam 

golongan polifenol (Best, 2006). 

Gambar 2.5 menunjukkan enam jenis antosianidin alami yang juga 

dilaporkan berada dalam perikarp pada serealia varietas berpigmen meliputi 

barley, jagung, beras, rye, dan gandum. Penggilingan serealia menghasilkan 

bekatul dapat mengkonsentrasi antosianin (Rooney and Dykes, 2007).   

Gambar 2.5. Struktur Kimia Antosianidin (Eskin & Robinson, 2001)  

Pengukuran kandungan antosianin sangat diperlukan untuk memperoleh 

kualitas warna dalam makanan dan menentukan faktor kelayakan jika 
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b.

adalah tokoferol yang memiliki keaktifan vitamin E dan terdapat dalam bentuk 

, , dan  tokoferol. Tokoferol ini mempunyai banyak ikatan rangkap yang 

mudah dioksidasi sehingga akan melindungi lemak dari oksidasi (Winarno, 1997). 

Tokoferol mempunyai bentuk mono/alfa, di/beta, trimetil/gamma. Tokoferol yang 

paling aktif adalah al
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kemampuannya mencegah reaksi berantai peroksidasi lipid. Radikal lipid peroksil 

dikonversi menjadi hidroperoksida oleh reaksi dengan tokoferol (Smirnoff, 2005). 

HPLC memberikan metode yang tepat dan prosedur cepat untuk 

kuantifikasi dan karakterisasai vitamin E (tokoferol dan tokotrienol). Metode 

HPLC cukup sensitif dan selektif untuk pengujian pada berbagai macam sampel 

serealia (Panfili et al. , 2003).  

2. Antioksidan Sintetis 

Sebagian besar antioksidan sintetik adalah tipe fenolik. Beberapa jenis 

antioksidan sintetis yang paling umum digunakan antara lain sebagai berikut 

(Eskin and Przybylski, 2001): 

 

Antioksidan sitetis monohidroksi fenol yang paling luas digunakan adalah 

butylated hydroxyanisole (BHA) dan butylated hydroxytoluene (BHT). Kedua 

antioksidan ini larut lemak dan menunjukkan efek carry-through yang baik, 

walaupun BHA sedikit lebih baik. Dikarenakan volatilitasnya, antioksidan ini 

tidak efektif dalam penggorengan. Keduanya memiliki aktifitas sinergis bila 

digunakan bersama. 

 

PG (propyl gallate) memiliki aktivitas sinergis dengan BHA dan BHT. Karena 

PG mengkelat ion logam seperti Fe dan membentuk komplek biru-hitam, 

maka PG digunakan dengan pengkelat lain (misal asam sitrat) untuk 

mencegah pemudaran warna pada makanan. 

 

Karena memiliki sifat carry-through yang sangat baik, maka TBHQ 

merupakan antioksidan terbaik untuk penggunaan dalam minyak goreng. 
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TBHQ tidak mengkelat ion logam dan digunakan berkombinasi dengan asam 

sitrat. Sebagai antioksidan difenolik, TBHQ bereaksi dengan radikal peroksi 

yang melalui sejumlah reaksi-reaksi berbeda hingga produk stabil terbentuk.  

Terdapat kerugian dan keuntungan penggunaan antioksidan alami 

dibandingkan antioksidan sintetis seperti ditunjukkan pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Keuntungan dan Kerugian Antioksidan Alami Dibandingkan 
Antioksidan Sintetis 

Keuntungan Kerugian 

 

Lebih diterima konsumen yang 
mempertimbangkan keamanan 
karena bukan kimiawi 

 

Tidak dibutuhkan pengujian 
keamanan jika komponen yang 
terkandung termasuk GRAS 

 

Biasanya lebih mahal jika dimurnikan 
dan kurang efisien jika tidak dimurnikan 

 

Karakteristik berbeda-beda jika tidak 
dimurnikan 

 

Keamanan seringkali tidak diketahui 

 

Dapat mempengaruhi warna, aftertaste , 
atau off-flavor pada produk 

Sumber: Pokorny, 1991 dalam Madhavi et al. , 1996.  

2.3 Antioksidan pada Beras Merah 

2.3.1 Antioksidan Pada Beras Merah Pecah Kulit 

Finocchiaro et al. (2007) melakukan penelitian tentang pembandingan 

kapasitas antioksidan total (TAC / total antioxidant capacity) dan komposisi 

kimia antioksidan (tokol, gamma-orizanol, dan polifenol) dari beras merah dan 

beras putih. Beras merah yang dihilangkan kulit luarnya (sekam) menunjukkan 

TAC yang lebih dari tiga kali lipat lebih besar dibandingkan dengan beras putih 

yang dihilangkan kulit luarnya dan tingginya TAC ini dihubungkan dengan 

keberadaan proantosianidin dan fenol.  

Dalam penelitiannya, Seo et al. (2007) melakukan penentuan senyawa 

antioksidan berbagai macam beras yang diukur dengan metode spektrofotometri. 
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Kandungan senyawa polifenol total pada beras merah yaitu 405 mg / 100 gr beras 

merah. Dimana beras hitam dan beras merah ternyata memiliki kandungan 

polifenol yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan beras jenis 

lainnya. 

Penelitian lain menemukan bahwa aktivitas penangkapan radikal DPPH 

pada beras merah lebih tinggi daripada beras hitam dan beras putih. Aktifitas ini 

berkorelasi dengan kandungan polifenol dan proanthocyanidin (Oki et al. , 2005 

dalam Ahuja et al. , 2006). 

Aryana (2008) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 23 genotip beras 

merah yang berbeda memiliki kandungan antosianin antara 14.5 

 

42.19 ppm. 

Sedangkan dari penelitian Abdel-aal et al. (1996) terhadap berbagai varietas 

serealia berwarna diketahui bahwa antosianin yang terdapat pada beras meliputi 

cyanidin-3-glukosida, cyanidin-3-rutinosida, dan peonidin-3-glukosida. Beras 

merah secara khusus mengandung pigmen dalam jumlah tertentu yang merupakan 

antosianin kompleks. Berdasarkan sifat spektroskopi dan kromatografi, cyanidin-

3-glukosida merupakan antosianin yang paling banyak terdapat dalam beras 

merah dan beras hitam.  

2.3.2 Antioksidan Pada Bekatul Beras Merah 

Fraksi bekatul pada varietas-varietas beras, terutama varietas beras 

berpigmen / berwarna, kaya akan senyawa antioksidan yang meliputi  polifenol, 

karotenoid, vitamin E ( -tokoferol) dan tokotrienol (senyawa kimiawi yang 

serupa untuk vitamin E) (Frei and Becker, 2005). 
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Kemampuan penangkapan radikal bebas pada fraksi bekatul beras dapat 

mencegah kerusakan oksidatif pada lipida. Sebagai contoh, fraksi bekatul 

dilaporkan dapat meningkatkan daya tahan produk pangan misalnya susu bubuk, 

daging sapi olahan, dan makanan ringan. Bekatul yang berasal dari beras 

bergenotip putih  atau cokelat muda memiliki kandungan fenol yang sama-sama 

rendah, sedangkan bekatul yang lebih gelap (cokelat tua, merah, dan hitam) 

menunjukkan konsentrasi fenolik yang lebih besar (Bergman, 2008). 

Bekatul beras berwarna memiliki konsentrasi senyawa fenolik dan 

efisiensi antiradikal yang tinggi. Hubungan antara tahun tanam dan warna bekatul 

tidak signifikan, menunjukkan bahwa perbedaan musim dan interaksinya tidak 

memberikan pengaruh. Rentang hasil yang diperoleh untuk kadar fenolik total 

yaitu 3.1-45.4 mg GAE / g bekatul, sedangkan efisiensi antiradikal sebesar 10.0 

 

345.3 µM trolox equivalent / g bekatul. Bekatul dari genotip cokelat muda 

menunjukkan nilai kadar fenolik dan efisiensi antiradikal yang paling rendah. 

Sementara itu, bekatul beras merah menunjukkan kadar fenolik total 10 kali lebih 

tinggi dan kadar tanin lebih dari 50 kali lebih tinggi daripada bekatul cokelat 

muda. Efisiensi antiradikal dari ekstrak bekatul beras berkorelasi tinggi dengan 

kadar fenolik total. Hal ini menunjukkan bahwa fenolik merupakan senyawa 

utama yang bertanggung jawab terhadap aktivitas penangkapan radikal bebas 

pada ekstrak bekatul beras. Warna bekatul berhubungan sangat tinggi dengan 

kadar fenolik beras, sedangkan kondisi pertumbuhan tidak berhubungan secara 

signifikan (Bergman, 2008).  
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2.4.3 Aseton 

Aseton juga diketahui sebagai propanon, dimethyl ketone, 2-propanon, 

propan-2-on, dan -ketopropan (Gambar 2.9). Aseton tidak berwarna dan 

merupakan cairan yang mudah terbakar. Aseton larut dalam air, etanol, eter, dll. 

Rumus molekul aseton yaitu CH3COCH3 dengan massa molar 58.09 g/mol. Sifat 

spesifik aseton yang lain yaitu densitas 0.79 g/cm3, titik leleh 94.9 C, titik didih 

56.53 C, dan viskositas 0.32 cP pada 20 C (Anonymousd, 2008). 

Pelarut aseton dapat mengekstrak senyawa fenolik lebih tinggi daripada 

pelarut heksan (Oufnac et al. , 2007). Penelitian sebelumnya terhadap antioksidan 

bekatul gandum menggunakan aseton sebagai pelarutnya (Zhou and Yu, 2004 

dalam Oufnac et al. , 2007).  

Gambar 2.9. Struktur Kimia Aseton 
(Anonymousd, 2008)  

Pada Tabel 2.5 dibawah ini ditunjukkan konstanta dielektrikum masing-

masing pelarut dan kelarutannya dalam air. 

Tabel 2.5. Konstanta Dielektrikum dan Polaritas Beberapa Pelarut  

Jenis Pelarut Konstanta Dielektrikum(a)

 

Polaritas(b)

 

Aseton 
Etanol 
Metanol 

20.70 
24.30 
33.60 

0.355  
0.654 
0.762 

Sumber:  (a) Sax and Lewis (1998) 
(b) Anonymousa (2006)       
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2.5 Ekstraksi Antioksidan  

Ekstraksi adalah metode pemisahan dimana komponen-komponen terlarut 

suatu campuran dipisahkan dari komponen yang tidak larut dengan pelarut. 

Ekstraksi terdiri dari 3 tahapan, diantaranya (Hui, 1992): 

1. Pencampuran bahan baku dengan pelarut sehingga terjadi kontak dari keduanya 

2. Pemisahan bahan baku 

3. Pengambilan bahan terlarut dari pelarut 

Ekstraksi dengan pelarut dapat dilakukan dengan cara dingin dan cara 

panas. Maserasi merupakan ekstraksi dingin menggunakan pelarut dengan 

beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur kamar. Secara 

teknologi  termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada 

keseimbangan. Sedangkan salah satu metode ekstraksi panas yaitu ekstraksi 

digesti. Digesti merupakan maserasi kinetic (dengan adanya pengadukan 

kontinyu) pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur kamar, yaitu secara 

umum dilakukan pada temperatur 40-55ºC (Anonymous,1998). 

Ekstraksi dengan bantuan gelombang mikro juga termasuk metode 

ekstraksi panas. Ekstraksi gelombang mikro merupakan proses baru yang 

menggunakan energi gelombang mikro untuk memanaskan pelarut dan sampel 

untuk meningkatkan kecepatan transfer masa solut dari matrik sampel ke dalam 

pelarut. Kombinasi pelarut-pelarut dan panas diharapkan dapat meningkatkan 

hasil ekstraksi daripada metode lain (Nuchter et al. , 2004 dalam Duvernay et al. , 

2005). 
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Selama proses ekstraksi pelarut dengan gelombang mikro, radiasi 

elektromagnetik dipancarkan secara langsung pada campuran pelarut dan bahan 

dan diubah menjadi panas. Molekul target berpindah dari matriks ke pelarut 

karena tingginya pemanasan yang terlokalisir. Absorbsi energi gelombang mikro 

tergantung pada sifat dari pelarut dan matriks bahan. Molekul polar dan larutan 

ionik akan menyerap energi gelombang mikro dengan kuat. Pada sebagian besar 

kasus, pelarut yang dipilih untuk ekstraksi, seperti metanol atau isopropanol, 

mempunyai konstanta dielektrik yang tinggi dan akan menyerap energi 

gelombang mikro dengan kuat. Proses ekstraksi komponen yang labil terhadap 

panas, suhu ekstraksi dikontrol secara khusus untuk mencegah degradasi 

komponen yang ada (Oufnac et al. , 2007). 

Hasil penelitian Oufnac et al. (2007) pada bekatul gandum menunjukkan 

bahwa ekstraksi pelarut menggunakan metanol dengan  gelombang mikro 

meningkatkan secara signifikan kadar senyawa fenol total dari 241,3 menjadi 

467,5 dan 489,5 g katekin ekuivalen; kadar tokoferol total dari 14,8 menjadi 

18,7 dan 19,5 g; dan kapasitas penangkapan radikal bebas dari 0,042 menjadi 

0,064 dan 0,072 mol trolox ekuivalen/g bran gandum berturut-turut pada suhu 

ekstraksi 100 dan 120 C. Rendemen ekstraksi dari metode ekstraksi pelarut 

konvensional dan metode ekstraksi pelarut dengan  gelombang mikro tidak 

berbeda secara signifikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Duvernay et al. (2005) menunjukkan 

bahwa ekstraksi gelombang mikro berhasil mengekstrak vitamin E dari bekatul 

beras. Rentang suhu ekstraksi 80°C-140°C dapat meningkatkan 104% vitamin E 
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yang dihasilkan. Parameter optimum untuk ekstraksi vitamin E dari bekatul beras 

adalah 140°C selama 15 menit pada rasio isopropanol terhadap bekatul beras 3:1. 

Ekstraksi gelombang mikro merupakan penemuan superior daripada metode-

metode lain untuk menghasilkan tokoferol dan tokotrienol yang tinggi dari bekatul 

beras.  

2.6 Faktor-Faktor Ekstraksi 

Menurut Susanto (1999), hasil ekstraksi ditentukan oleh: 

- Waktu ekstraksi : semakin lama waktu ekstraksi, kesempatan untuk 

bersentuhan makin besar sehingga hasilnya juga akan bertambah sampai titik 

jenuh larutan. 

- Jumlah bahan pengekstraksi : jumlah pelarut yang berlebihan tidak akan 

mengekstrak lebih banyak, namun dalam jumlah tertentu pelarut dapat bekerja 

optimal 

- Ukuran bahan : bila terlalu halus dapat menyebabkan pemampatan 

- Suhu ekstraksi : ekstraksi akan lebih cepat dilakukan pada suhu tinggi, tetapi 

hal ini dapat mengakibatkan beberapa komponen mengalami kerusakan 

Selain itu, Pomeranz and Meloan (1994) menyatakan bahwa dalam 

melarutkan suatu komponen bahan, hal utama yang harus diperhatikan adalah 

pemilihan jenis pelarut yang mempunyai polaritas hampir sama dengan bahan 

yang dilarutkan. Pemilihan pelarut pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor 

berikut ini ( Anonymous, 2002): 
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1. Harus mempertinggi volatilitas relatif alami dari komponen utama secara 

signifikan 

2. Mudah dipisahkan dari produk akhir 

3. Stabil pada temperatur destilasi dan pemisahan pelarut 

4. Tidak menimbulkan korosif dan tidak beracun 

5. Harganya murah dan mudah didapat  

2.7 Pengujian Aktivitas Antioksidan 

Metode radikal 2,2-diphenyl-1-picrylhidrazyl (DPPH) telah dikembangkan 

untuk mengetahui aktivitas antioksidan dalam menangkap radikal sintetik dalam 

larutan polar organik, seperti metanol, pada suhu ruangan (Pokorny et al. , 2001). 

Elektron yang tidak berpasangan pada DPPH memiliki kemampuan penyerapan 

yang kuat pada panjang gelombang 517 nm dengan warna ungu. Perubahan warna 

dari ungu menjadi kuning seiring dengan menurunnya absorbsivitas molar dari 

radikal DPPH karena elektron yang tidak berpasangan menjadi berpasangan 

dengan adanya pemberian atom hidrogen dari antioksidan membentuk DPPH 

tereduksi. Penurunan warna secara stoikiometri berdasarkan jumlah elektron yang 

tertangkap. Aktivitas penangkapan radikal bebas ditunjukkan dengan persentase 

berkurangnya warna ungu dari DPPH (Prakash, 2001). 

Reaksi penangkapan radikal bebas DPPH oleh antioksidan dapat dilihat 

pada skema reaksi berikut ini: 

DPPH*  +  AH                              DPPH-H  +  A* 

DPPH*  +  R*                               DPPH-R 
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Reaksi cepat dari radikal DPPH muncul dengan adanya fenol dan -

tokoferol, akan tetapi reaksi sekunder berjalan lambat. Hal ini menyebabkan nilai 

absorbansi semakin menurun sehingga keadaan steady state tidak akan dicapai 

untuk beberapa jam. Kebanyakan penelitian yang menggunakan metode DPPH 

melaporkan aktivitas antioksidannya setelah waktu reaksi 15 atau 30 menit 

(Pokorny et al. , 2001).  

2.8   Rancangan Bersarang (Nested Design) 

Dalam beberapa penelitian, level-level dalam satu faktor (misal faktor B) 

adalah sama tapi tidak identik dengan level-level yang berbeda pada faktor lain 

(misal faktor A). Susunan ini disebut rancangan bersarang (Anonymousb, 2006). 

Satu faktor dikatakan bersarang di bawah faktor lain jika level-level pada satu 

faktor diisikan dalam faktor lain (Anonymousf, 2008) 

Menurut Montgomery (2005), dalam rancangan bersarang, perlakuan 

dibentuk dengan level-level faktor yang berbeda dalam kondisi dimana satu faktor 

bersarang dalam faktor lain dalam percobaan. Dua faktor yang terdapat dalam 

rancangan bersarang yaitu: 

a. Major Factor, merupakan faktor utama dari percobaan yaitu faktor yang tidak 

bersarang dalam faktor lain tetapi bisa berisi faktor-faktor yang bersarang di 

dalamnya. 

b. Nested Factor, merupakan faktor yang bersarang dalam faktor lainnya. Jika 

masing-masing level faktor A berisi level-level yang berbeda dari faktor B, 

bisa dikatakan bahwa faktor B bersarang di dalam faktor A. 
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Pada rancangan bersarang harus ada sedikitnya dua faktor yang 

mempengaruhi. Apabila terdapat 3 faktor pengaruh maka rancangannya disebut 

sebagai rancangan tersarang 3 faktor. Jika terdapat t faktor yang mempengaruhi 

maka rancangan tersebut adalah rancangan tersarang t faktor (Sudjana, 1994). 

Rancangan bersarang berbeda dengan rancangan faktorial dalam hal level 

yang digunakan. Di dalam rancangan faktorial terdapat faktor dengan level yang 

sama pada setiap level dari faktor lain yang dikombinasikan sehingga terdapat 

interaksi antar faktor. Sedangkan pada rancangan bersarang, faktor yang terlibat 

memiliki level yang berbeda sehingga tidak memungkinkan terjadi interaksi 

antara faktor dengan level yang berbeda (Steel and James, 1991).                           
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III. METODOLOGI PENELITIAN  

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi, Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya; 

Laboratorium Sentral Ilmu Hayati, Universitas Brawijaya; dan Laboratorium Gizi 

PAU UGM pada bulan April sampai Desember 2008.  

3.2 Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari gabah beras merah 

Kultivar Cempo yang diperoleh dari Kecamatan Gemarang, Kab. Madiun. 

Sedangkan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk proses ekstraksi maupun 

analisis kimia meliputi metanol, etanol, dan aseton (teknis), metanol (p.a), gas 

Nitrogen, DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl), reagen Folin-Ciocalteau, air 

deionisasi, sodium bikarbonat, standar asam galat, standar-standar tokoferol, 

larutan buffer KCl pH 1, larutan buffer asam asetat pH 4,5, aquades, larutan asam 

asetat-kloroform (3:2), Larutan KI jenuh,  Larutan Na2S2O3  0,1 N, larutan pati 

1%, minyak goreng sawit non-TBHQ , dan BHT. 

Alat-alat yang digunakan untuk ekstraksi meliputi hot plate magnetic 

stirrer IKAMAG®RET, vortex LW Scientific TM-2000, sentrifuge HETTICH 

ZENTRIFUGEN, Set Rotary Vacuum Evaporator BUCHI (Rotavapor R-205, 

Heating Bath B-490, Vac® V-500), tabung gas beserta alat semprot Nitrogen 

PEGO-M78, neraca analitik DENVER INSTRUMENT, termometer, pengering 
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vakum, microwave ELECTROLUX, glassware. Sedangkan alat yang digunakan 

untuk analisa antara lain spektrofotometer UNICO UV-2100, pH meter EZIDO,  

vortex LW Scientific TM-2000, oven kering WTJ Binder , serta set alat HPLC 

yang ada di Laboratorium Gizi PAU UGM  yang terdiri atas: 

- SHIMADZU SPD-6A UV Spectrophotometric Detector 

- SHIMADZU LC-9A Liquid Chromatograph 

- SHIMADZU C-R4A Chromatopac 

- Waters HPLC Column  Resolve C18 90Å 5 Mm 3.9x300mm  

3.3 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Bersarang (Nested Design) yang 

terdiri dari 2 faktor, yaitu: 

1. Faktor Utama (Major Factor) yaitu fraksi beras merah (F) terdiri dari 2 level 

antara lain fraksi beras pecah kulit dan fraksi bekatul 

2. Faktor Tersarang (Nested Factor) yaitu jenis pelarut ( P(F) ) terdiri dari 3 level 

meliputi metanol, etanol, aseton. 

Dari kedua faktor yang digunakan, akan diperoleh 6 kombinasi perlakuan 

yang masing-masing akan diulang sebanyak 3 kali. Kombinasi perlakuan kedua 

faktor yang digunakan dapat ditulis sebagai berikut:  

Metanol (P1) Etanol (P2) Aseton (P3) 
Beras Pecah Kulit (F1) F1P1 F1P2 F1P3 
Bekatul (F2) F2P1 F2P2 F2P3 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu (1) Tahap persiapan 

bahan baku; (2) Tahap ekstraksi antioksidan metode konvensional untuk 

penentuan pelarut terbaik pada tiap fraksi beras merah; (3) Tahap aplikasi 

teknologi gelombang mikro pada ekstraksi pelarut terhadap fraksi beras merah 

terbaik untuk peningkatan senyawa antioksidan. 

A. Persiapan Bahan 

 

Penggilingan gabah beras merah terdiri dari 2 tahap yaitu penggilingan I untuk 

memperoleh fraksi beras pecah kulit (whole grain) dan penggilingan II untuk 

memperoleh fraksi bekatul (bran). 

 

Fraksi beras merah pecah kulit diperoleh dari gabah beras merah yang digiling 

menggunakan mesin penggiling beras  pecah kulit untuk menghilangkan 

bagian terluarnya saja yang disebut sekam. 

 

Fraksi bekatul diperoleh dari gabah beras merah yang digiling menggunakan 

mesin penggiling beras pecah kulit dan dilanjutkan menggunakan mesin 

penyosoh beras. Pada tahap ini fraksi  bekatul dipisahkan dari fraksi sekam dan 

endosperma. 

 

Pada fraksi beras merah pecah kulit dilakukan stabilisasi dengan cara 

pemanasan basah menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 3 menit. 

Selanjutnya dilakukan penepungan dan pengayakan 100 mesh untuk 

mendapatkan tepung beras merah pecah kulit. 

 

Pada fraksi bekatul hasil penyosohan dilakukan stabilisasi dengan cara 

pemanasan basah menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 3 menit. 
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Selanjutnya dilakukan pemisahan bekatul dari fraksi lain terutama dari fraksi 

sekam dengan cara pengayakan 40 mesh sehingga didapatkan tepung bekatul 

beras merah.  

B. Ekstraksi Antioksidan Metode Konvensional untuk Penentuan Pelarut 
Terbaik pada Fraksi-fraksi Beras Merah   

1. Ekstraksi Antioksidan dari Fraksi Bekatul Beras Merah (Oufnac et al. , 
2007) 

 

Dicampur tepung beras merah dalam pelarut yang berbeda secara terpisah 

(metanol, etanol, aseton) dengan rasio sampel : pelarut = 1:4 

 

Divortex selama 30 detik 

 

Campuran diinkubasi dalam waterbath 60°C selama 20 menit, sambil divortex 

sebanyak 2 kali selama proses berlangsung 

 

Dilakukan sentrifugasi pada 5500 rpm selama 15 menit sehingga diperoleh 

supernatan dan residu 

 

Supernatan disaring menggunakan kertas saring halus 

 

Residu dicampur dengan 20 ml pelarut yang sama dan dilakukan sentrifugasi 

ulang pada kondisi yang sama pula. 

 

Supernatan disaring menggunakan kertas saring halus 

 

Filtrat yang dihasilkan dicampur dengan filtrat yang diperoleh sebelumnya 

 

Filtrat dipekatkan dalam Rotary Vacuum Evaporator 40°C, 175-300 mbar, 50 

rpm, hingga pelarut hampir habis terevaporasi 

 

Filtrat pekat disemprot dengan gas Nitrogen sehingga diperoleh ekstrak 

antioksidan kasar bebas residu pelarut 
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Ekstrak antioksidan kasar disimpan dalam botol kaca yang terbungkus 

alumunium foil dengan kondisi suhu beku dan tertutup rapat. Ekstrak 

antioksidan kasar siap untuk dianalisa 

 

Parameter-parameter antioksidan pada ekstrak antioksidan kasar dianalisis 

untuk penentuan jenis pelarut terbaik  

2. Ekstraksi Antioksidan dari Beras Merah Pecah Kulit (Pike, et al. , 2007) 

 

Ekstraksi tepung beras merah pecah kulit menggunakan pelarut yang berbeda 

(metanol, etanol, aseton) secara terpisah dengan rasio pelarut : sampel = 5:1. 

Ekstraksi diulang sebanyak 3 kali 

 

Ekstraksi dilakukan dengan cara pencampuran bahan dengan pelarut, 

selanjutnya dilakukan pengadukan menggunakan magnetic stirrer pada 5500 

rpm selama 15 menit 

 

Sentrifugasi pada 5500 rpm selama 20 menit 

 

Penyaringan supernatan menggunakan kertas saring halus 

 

Pencampuran residu dalam sejumlah pelarut yang sama dan sentrifugasi ulang 

pada kondisi yang sama pula. 

 

Pencampuran filtrat yang dihasilkan dengan filtrat yang diperoleh sebelumnya 

 

Pemekatan filtrat dalam Rotavap 40°C, 175-300 mbar, 50 rpm, hingga pelarut 

hampir habis terevaporasi 

 

Penyemprotan filtrat pekat dengan gas Nitrogen sehingga diperoleh ekstrak 

antioksidan kasar 
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Penyimpanan beku terhadap ekstrak antioksidan kasar dalam botol kaca yang 

terbungkus alumunium foil dengan kondisi tertutup rapat. Ekstrak antioksidan 

kasar siap untuk dianalisa 

 

Penganalisaan parameter-parameter antioksidan pada ekstrak antioksidan kasar 

untuk penentuan jenis pelarut terbaik  

C. Ekstraksi  Antioksidan dengan Gelombang Mikro terhadap Fraksi Beras 
Merah Terbaik (Oufnac et al. , 2007)  

 

10 g tepung bekatul beras merah dicampur dengan 40 ml pelarut terbaik ke 

dalam 3 wadah yang tahan terhadap panas gelombang mikro dan tertutup rapat 

 

Campuran dimasukkan ke dalam sistem gelombang mikro berdaya 180W, pada 

suhu 60°C selama 20 menit 

 

Didinginkan pada suhu ruang selama 30 menit 

 

Dilakukan sentrifugasi pada 5500 rpm selama 15 menit 

 

Supernatan disaring menggunakan kertas saring halus 

 

Residu dicampur dalam sejumlah pelarut yang sama dan dilakukan sentrifugasi 

ulang pada kondisi yang sama pula. 

 

Filtrat yang dihasilkan  dicampur dengan filtrat yang diperoleh sebelumnya 

 

Filtrat dipekatkan dalam Rotary Vacuum Evaporator 40°C, 175-300 mbar, 50 

rpm, hingga pelarut hampir habis terevaporasi 

 

Filtrat pekat disemprot dengan gas Nitrogen sehingga diperoleh ekstrak 

antioksidan kasar 
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Ekstrak antioksidan beras merah disimpan dalam botol kaca terbungkus 

alumunium foil dengan kondisi beku dan tertutup rapat. Ekstrak antioksidan 

kasar siap untuk dianalisa. 

 

Parameter-parameter antioksidan pada ekstrak antioksidan bekatul beras merah 

dianalisis untuk mengetahui pengaruh gelombang mikro terhadap sifat 

antioksidan dari fraksi bekatul beras merah  

D. Aplikasi Ekstrak Antioksidan Beras Merah dalam Minyak Goreng Sawit 
non-TBHQ  

 

Disiapkan sampel minyak goreng sawit non-TBHQ dalam 4 wadah terpisah. 

 

Tiap sampel minyak sawit diberi perlakuan penambahan antioksidan yang 

berbeda yaitu: ekstrak antioksidan bekatul beras merah (2500µg/g), ekstrak 

antioksidan beras merah pecah kulit (2500µg/g), BHT (75µg/g), dan tanpa 

penambahan antioksidan (kontrol). 

 

Sampel-sampel minyak sawit berantioksidan dipanaskan dalam oven pada 

suhu 60°C selama 240 jam (10 hari). 

 

Dilakukan analisa bilangan peroksida selama tiap interval waktu 20 jam 

hingga jam ke-240.  

3.5 Pengamatan dan Analisa Data 

Pengamatan yang dilakukan terhadap semua ekstrak antioksidan kasar 

adalah aktivitas antioksidan metode penangkapan radikal bebas DPPH (Oufnac et 

al. , 2007), kandungan fenol total metode Folin-Ciocalteu (Velioglu et al. , 1998 

dalam Oufnac et al. , 2007), kandungan antosianin total metode perubahan pH 
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(Giusti & Worldstad, 2001), kandungan tokoferol menggunakan sistem HPLC, 

analisis kestabilan ekstrak antioksidan perlakuan terbaik dari masing-masing 

fraksi beras merah di dalam minyak sawit dengan mengamati perubahan bilangan 

peroksida hingga periode penyimpanan  (240 jam) 10 hari (Modifikasi AOAC, 

1970). 

Hasil pengamatan dianalisis secara statistik menggunakan analisis ragam 

ANOVA, yang kemudian dilanjutkan uji beda nyata terkecil (BNT). Sedangkan 

perlakuan terbaik ditentukan berdasarkan metode Indeks Efektivitas (De Garmo et 

al. , 1984). Hasil analisis ekstrak antioksidan perlakuan terbaik dan ekstrak 

antioksidan dari metode peningkatan antioksidan (ekstraksi gelombang mikro) 

dibandingkan dengan menggunakan Uji-t Independen (Yitnosumarto, 1990).             
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3.6 Diagram Alir 

A.  Tahap Preparasi Bahan Baku          

                                           Penggilingan I   

Penggilingan II  

                         

                                Stabilisasi Autoklaf 

                                    (121°C, 3menit 

                                                                Stabilisasi Autoklaf (121°C, 3menit) 

                                         Penepungan   

Pengayakan 100 mesh  Pengayakan 40 mesh   

                      

Analisa: 

- Kadar Minyak 
- Aktivitas antioksidan 
- Total fenol 
- Total antosianin  

Gambar 3.1. Diagram Alir Preparasi Bahan Baku      

Gabah Beras Merah 

Beras pecah kulit 

sekam 

endosperma 

bekatul 

Tepung Beras Pecah Kulit Tepung bekatul 
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B. Tahap Ekstraksi Antioksidan dari Fraksi Bekatul Beras Merah (Metode 

Oufnac et al. , 2007)  

                                                                            

Penambahan pelarut 

Ekstraksi ulang   

(pelarut : sampel = 2 : 1) Vortex selama 30 detik   

Pemanasan dalam waterbath 60oC, selama 20 menit 

(sambil di vortex 2 kali)  

          Sentrifugasi (5500 rpm, 15 menit)      

       Penyaringan dengan kertas saring halus  

(2 kali penyaringan)    

Penguapan pelarut dengan  

Rotary Vacuum Evaporator  
(40 oC, 50 rpm; 175-300 mbar; 15-45 menit)    

Penghilangan sisa pelarut     

Gambar 3.2. Ekstraksi Antioksidan dari Bekatul Beras Merah 

Tepung Bekatul Beras Merah 

Pelarut : methanol  
Etanol  
Aseton 

Pelarut : sampel = 4 : 1 

Residu / endapan 

supernatan 

filtrat 

Ekstrak antioksidan pekat 

Ekstrak Antioksidan 
Fraksi Beras Merah 

residu 

pelarut 

Gas N2 

Analisa: 
- Rendemen 
- Aktivitas 

antioksidan 
- Total fenol 
- Kadar antosianin 
- Total Tokoferol 

 
Analisa:

  
-

 
Kadar Minyak

 
-  Total fenol

 
-  Kadar 

 
antosianin

 

-

 

Aktivitas antioksidan
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C. Tahap Ekstraksi Antioksidan dari  Beras Merah Pecah Kulit / BPK 

(Metode Pike et al., 2007)   

     Penambahan pelarut 

Ekstraksi ulang  

(2 kali ulangan) 

Pengadukan dengan magnetic stirer

 

(500 rpm, 15 menit)  

      Sentrifugasi (5500 rpm, 20 menit)      

       Penyaringan dengan kertas saring halus  

(2 kali penyaringan)    

Penguapan pelarut dengan  

Rotary Vacuum Evaporator  
(40 oC, 50 rpm; 175-300 mbar; 15-45 menit)    

Penghilangan sisa pelarut      

Gambar 3.3. Diagram Alir Ekstraksi Antioksidan Beras Merah Pecah Kulit 

Tepung BPK 

Pelarut : methanol  
Etanol  
Aseton 

Pelarut : sampel = 5 : 1 

Residu / endapan 

supernatan 

filtrat 

Ekstrak antioksidan pekat 

Ekstrak antioksidan 
BPK kasar

 

residu 

pelarut 

Gas N2 

Analisa: 
- Rendemen 
- Aktivitas 

antioksidan 
- Total fenol 
- Kadar antosianin 
- Total Tokoferol 

Analisa: 
- Total fenol        - Aktivitas antioksidan 
- Kadar Minyak   - Kadar  antosianin 
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D. Tahap Ekstraksi Pelarut dengan Gelombang Mikro pada 

Bekatul        

Penambahan pelarut terbaik   

Vortex selama 30 detik   

Ekstraksi dalam sistem Microwave 180 W pada suhu 60ºC selama 20 menit   

Pendinginan pada suhu ruang selama 30 menit   

Sentrifugasi pada 5500 rpm selama 15 menit     

    Vortex selama 30 detik   

Penyaringan dengan kertas saring halus  
(2 kali penyaringan)    

Penguapan pelarut dengan  
Rotary Vacuum Evaporator  

(40 oC, 50 rpm; 175-300 mbar; 15-45 menit)    

Penghilangan sisa pelarut      

Gambar 3.4. Diagram Alir Ekstraksi Pelarut dengan Gelombang Mikro 

Tepung Bekatul 

Pelarut terbaik 
(Rasio pelarut : sampel 
= 4:1)

 
Analisa: 
- Kadar Minyak         
- Kadar antosianin dan Total fenol 
- Aktivitas antioksidan 

Supernatan 

filtrat 

Ekstrak antioksidan pekat 

Ekstrak antioksidan 
bekatul

 

pelarut 

Gas N2 

Analisa: 
- Rendemen 
- Aktivitas 

antioksidan 
- Total fenol 
- Kadar antosianin 
- Total Tokoferol  

Residu 

Pelarut (Rasio = 2: 1)

 



41

    
E. Aplikasi Ekstrak Antioksidan Beras Merah ke dalam Minyak Sawit                     

pemanasan dalam oven suhu 60°C    

                                                                                                              

Analisa bilangan peroksida selama pemanasan 
dengan interval waktu 20 jam hingga jam ke-240 

(inkubasi panas selama 10 hari)   

Gambar 3.5. Diagram Alir Aplikasi Ekstrak Antioksidan dalam Minyak 
Goreng Sawit non-TBHQ            

Minyak Sawit 
Non-TBHQ 

kontrol 

Minyak sawit teroksidasi 

BHT (75 µg/g) 

Minyak Sawit dengan 
antioksidan beras 
merah pecah kulit 

Minyak Sawit 
dengan antioksidan 

BHT 

Minyak Sawit 
Non-TBHQ 

Minyak Sawit 
Non-TBHQ 

Minyak Sawit 
Non-TBHQ 

Minyak Sawit dengan 
antioksidan bekatul 

beras merah 

Ekstrak Antioksidan Beras 
Merah Pecah Kulit (2500 µg/g) 

 
Ekstrak Antioksidan Bekatul 

Beras Merah (2500 µg/g) 

 

Minyak Sawit 
Non-TBHQ 



 
4.1  Bahan Baku

baku yang digunakan meliputi fraksi beras merah pecah kulit dan fraksi bekatul. 

Analisis yang dilakukan terhadap bahan baku mel

antioksidan, analisa total fenol dan analisa total antosianin. Rerata data hasil 

analisis bahan baku dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil Analisa pada Tepung Beras Merah Pecah Kulit dan Bekatul

Aktivitas 
antioksidan (%)
Total Fenol 
(mg/g)
Total Antosianin 
(ppm)
Keterangan: (1) Konsentrasi larutan ekstrak 20µL/2mL laru
                     

   

pecah kulit yaitu 80.349%. Sedangkan aktivitas antioksidan tepung bekatul beras 

merah yaitu 84.786. Dari 

tepung beras merah pecah kulit lebih rendah daripada bekatul. Hasil uji

menunjukkan 

( =0.05) dengan aktivitas antioksidan tepung bekatul beras merah.

 

senyawa antioksidan yang terkandung di dalam bahan

antioksidan pada tepung bekatul beras merah lebih tinggi daripada aktivitas 

 
4.1  Bahan Baku

Pada penelitian ekstraksi antioksidan dari padi beras merah ini, bahan 

baku yang digunakan meliputi fraksi beras merah pecah kulit dan fraksi bekatul. 

Analisis yang dilakukan terhadap bahan baku mel

antioksidan, analisa total fenol dan analisa total antosianin. Rerata data hasil 

analisis bahan baku dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil Analisa pada Tepung Beras Merah Pecah Kulit dan Bekatul

Karakteristik

Aktivitas 
antioksidan (%)
Total Fenol 
(mg/g)(2) 

Total Antosianin 
(ppm)

 

Keterangan: (1) Konsentrasi larutan ekstrak 20µL/2mL laru
                     

 

         

  

Pada Tabel 4.1 ditunjukkan bahwa aktivitas antioksidan tepung beras 

pecah kulit yaitu 80.349%. Sedangkan aktivitas antioksidan tepung bekatul beras 

merah yaitu 84.786. Dari 

tepung beras merah pecah kulit lebih rendah daripada bekatul. Hasil uji

menunjukkan 

( =0.05) dengan aktivitas antioksidan tepung bekatul beras merah.

 

Tinggi rendahnya aktivitas antioksidan pada bahan baku dipengaruhi oleh 

senyawa antioksidan yang terkandung di dalam bahan

antioksidan pada tepung bekatul beras merah lebih tinggi daripada aktivitas 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1  Bahan Baku

 
Pada penelitian ekstraksi antioksidan dari padi beras merah ini, bahan 

baku yang digunakan meliputi fraksi beras merah pecah kulit dan fraksi bekatul. 

Analisis yang dilakukan terhadap bahan baku mel

antioksidan, analisa total fenol dan analisa total antosianin. Rerata data hasil 

analisis bahan baku dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil Analisa pada Tepung Beras Merah Pecah Kulit dan Bekatul

Karakteristik

 

Tepung Beras 
M

antioksidan (%)(1) 

Total Antosianin 

Keterangan: (1) Konsentrasi larutan ekstrak 20µL/2mL laru
                     (2) Ekuivalen Asam Galat

         (3) t = 

Pada Tabel 4.1 ditunjukkan bahwa aktivitas antioksidan tepung beras 

pecah kulit yaitu 80.349%. Sedangkan aktivitas antioksidan tepung bekatul beras 

merah yaitu 84.786. Dari 

tepung beras merah pecah kulit lebih rendah daripada bekatul. Hasil uji

menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan tepung beras pecah kulit berbeda nyata 

( =0.05) dengan aktivitas antioksidan tepung bekatul beras merah.

Tinggi rendahnya aktivitas antioksidan pada bahan baku dipengaruhi oleh 

senyawa antioksidan yang terkandung di dalam bahan

antioksidan pada tepung bekatul beras merah lebih tinggi daripada aktivitas 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ekstraksi antioksidan dari padi beras merah ini, bahan 

baku yang digunakan meliputi fraksi beras merah pecah kulit dan fraksi bekatul. 

Analisis yang dilakukan terhadap bahan baku mel

antioksidan, analisa total fenol dan analisa total antosianin. Rerata data hasil 

analisis bahan baku dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil Analisa pada Tepung Beras Merah Pecah Kulit dan Bekatul
Tepung Beras 
Merah Pecah 

Kulit 
80.349  

2.183  

16.250 

Keterangan: (1) Konsentrasi larutan ekstrak 20µL/2mL laru
(2) Ekuivalen Asam Galat

= 3.182 

Pada Tabel 4.1 ditunjukkan bahwa aktivitas antioksidan tepung beras 

pecah kulit yaitu 80.349%. Sedangkan aktivitas antioksidan tepung bekatul beras 

merah yaitu 84.786. Dari data tersebut diketahui bahwa aktivitas antioksidan 

tepung beras merah pecah kulit lebih rendah daripada bekatul. Hasil uji

bahwa aktivitas antioksidan tepung beras pecah kulit berbeda nyata 

( =0.05) dengan aktivitas antioksidan tepung bekatul beras merah.

Tinggi rendahnya aktivitas antioksidan pada bahan baku dipengaruhi oleh 

senyawa antioksidan yang terkandung di dalam bahan

antioksidan pada tepung bekatul beras merah lebih tinggi daripada aktivitas 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

 
Pada penelitian ekstraksi antioksidan dari padi beras merah ini, bahan 

baku yang digunakan meliputi fraksi beras merah pecah kulit dan fraksi bekatul. 

Analisis yang dilakukan terhadap bahan baku mel

antioksidan, analisa total fenol dan analisa total antosianin. Rerata data hasil 

analisis bahan baku dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil Analisa pada Tepung Beras Merah Pecah Kulit dan Bekatul
Tepung Beras 

erah Pecah 
Tepung 

Bekatul Beras 
Merah
84.786

 

7.714

 

18.600

Keterangan: (1) Konsentrasi larutan ekstrak 20µL/2mL laru
(2) Ekuivalen Asam Galat

  

Pada Tabel 4.1 ditunjukkan bahwa aktivitas antioksidan tepung beras 

pecah kulit yaitu 80.349%. Sedangkan aktivitas antioksidan tepung bekatul beras 

data tersebut diketahui bahwa aktivitas antioksidan 

tepung beras merah pecah kulit lebih rendah daripada bekatul. Hasil uji

bahwa aktivitas antioksidan tepung beras pecah kulit berbeda nyata 

( =0.05) dengan aktivitas antioksidan tepung bekatul beras merah.

Tinggi rendahnya aktivitas antioksidan pada bahan baku dipengaruhi oleh 

senyawa antioksidan yang terkandung di dalam bahan

antioksidan pada tepung bekatul beras merah lebih tinggi daripada aktivitas 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

 
Pada penelitian ekstraksi antioksidan dari padi beras merah ini, bahan 

baku yang digunakan meliputi fraksi beras merah pecah kulit dan fraksi bekatul. 

Analisis yang dilakukan terhadap bahan baku meliputi analisa aktivitas 

antioksidan, analisa total fenol dan analisa total antosianin. Rerata data hasil 

analisis bahan baku dapat dilihat pada Tabel 4.1.

 

Tabel 4.1. Hasil Analisa pada Tepung Beras Merah Pecah Kulit dan Bekatul
Tepung 

Bekatul Beras 
Merah

 

t hitung

84.786

  

4.175

7.714

  

13.060

18.600

 

4.118

Keterangan: (1) Konsentrasi larutan ekstrak 20µL/2mL larutan DPPH

Pada Tabel 4.1 ditunjukkan bahwa aktivitas antioksidan tepung beras 

pecah kulit yaitu 80.349%. Sedangkan aktivitas antioksidan tepung bekatul beras 

data tersebut diketahui bahwa aktivitas antioksidan 

tepung beras merah pecah kulit lebih rendah daripada bekatul. Hasil uji

bahwa aktivitas antioksidan tepung beras pecah kulit berbeda nyata 

( =0.05) dengan aktivitas antioksidan tepung bekatul beras merah.

Tinggi rendahnya aktivitas antioksidan pada bahan baku dipengaruhi oleh 

senyawa antioksidan yang terkandung di dalam bahan

 

baku tersebut. Aktivitas 

antioksidan pada tepung bekatul beras merah lebih tinggi daripada aktivitas 

 
Pada penelitian ekstraksi antioksidan dari padi beras merah ini, bahan 

baku yang digunakan meliputi fraksi beras merah pecah kulit dan fraksi bekatul. 

iputi analisa aktivitas 

antioksidan, analisa total fenol dan analisa total antosianin. Rerata data hasil 

Tabel 4.1. Hasil Analisa pada Tepung Beras Merah Pecah Kulit dan Bekatul
hitung

  

Kesimpulan 

( =0.05)
4.175

  

berbeda nyata

13.060

  

berbeda nyata

4.118

 

berbeda nyata

tan DPPH

 

Pada Tabel 4.1 ditunjukkan bahwa aktivitas antioksidan tepung beras 

pecah kulit yaitu 80.349%. Sedangkan aktivitas antioksidan tepung bekatul beras 

data tersebut diketahui bahwa aktivitas antioksidan 

tepung beras merah pecah kulit lebih rendah daripada bekatul. Hasil uji

bahwa aktivitas antioksidan tepung beras pecah kulit berbeda nyata 

( =0.05) dengan aktivitas antioksidan tepung bekatul beras merah.

 

Tinggi rendahnya aktivitas antioksidan pada bahan baku dipengaruhi oleh 

baku tersebut. Aktivitas 

antioksidan pada tepung bekatul beras merah lebih tinggi daripada aktivitas 

 
Pada penelitian ekstraksi antioksidan dari padi beras merah ini, bahan 

baku yang digunakan meliputi fraksi beras merah pecah kulit dan fraksi bekatul. 

iputi analisa aktivitas 

antioksidan, analisa total fenol dan analisa total antosianin. Rerata data hasil 

Tabel 4.1. Hasil Analisa pada Tepung Beras Merah Pecah Kulit dan Bekatul

 

Kesimpulan 
Uji-t 

( =0.05)(3) 

berbeda nyata

  

berbeda nyata

  

berbeda nyata

 

Pada Tabel 4.1 ditunjukkan bahwa aktivitas antioksidan tepung beras 

pecah kulit yaitu 80.349%. Sedangkan aktivitas antioksidan tepung bekatul beras 

data tersebut diketahui bahwa aktivitas antioksidan 

tepung beras merah pecah kulit lebih rendah daripada bekatul. Hasil uji-t 

bahwa aktivitas antioksidan tepung beras pecah kulit berbeda nyata 

Tinggi rendahnya aktivitas antioksidan pada bahan baku dipengaruhi oleh 

baku tersebut. Aktivitas 

antioksidan pada tepung bekatul beras merah lebih tinggi daripada aktivitas 
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antioksidan tepung beras merah pecah kulit karena pada serealia senyawa 

antioksidan lebih terkonsentrasi pada bagian bekatul. Sedangkan endosperma 

berpati mengandung sedikit senyawa antioksidan (Decker et al. , 2002). Penelitian 

Li et al. (2005) dalam Oufnac et al. (2007) menunjukkan bahwa ekstrak bekatul 

dari berbagai macam genotip serealia gandum memberikan kemampuan 

penangkapan radikal bebas DPPH yang lebih besar daripada biji utuh ( whole 

grain ). Dimana menurut Bergman (2008), bekatul mengandung fraksi fitokimia 

yang potensial seperti tokoferol, tokotrienol, gamma-orizanol, dan fenolik yang 

berpotensi sebagai antioksidan atau penangkap radikal bebas.  

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa total fenol yang terkandung dalam tepung 

beras merah pecah kulit yaitu sebesar 2.183 mg/g ekivalen asam galat. Sedangkan 

tepung bekatul beras merah memiliki total fenol sebesar 7.714 mg/g ekivalen 

asam galat. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa tepung bekatul 

mengandung total fenol 3.5 x lebih besar daripada tepung beras merah pecah kulit. 

Hasil uji-t menunjukkan bahwa total fenol yang terkandung dalam tepung beras 

merah pecah kulit berbeda nyata ( =0.05) dengan total fenol

 

yang terkandung 

dalam tepung bekatul beras merah.  

Dari penelitian sebelumnya dilaporkan bahwa kandungan senyawa 

polifenol total pada beras merah yaitu 405 mg / 100 g beras merah (Seo et al. , 

2007). Atau setara dengan 4.05 mg/g beras merah. Sedangkan rentang hasil yang 

diperoleh untuk kadar fenolik total pada bekatul beras berpigmen yaitu 3.1-45.4 

mg GAE / g bekatul (Bergman, 2008). Jadi kadar fenolik pada bekatul  bisa 

mencapai 10 kali lebih besar daripada yang terdapat pada beras pecah kulit.  
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Berdasarkan hasil analisis, kadar antosianin pada tepung beras merah 

pecah kulit sebesar 16.25 ppm, sedangkan pada tepung bekatul beras merah 

sebesar 18.6 ppm. Tepung bekatul beras merah memiliki total antosianin yang 

lebih besar daripada yang terkandung dalam tepung beras merah pecah kulit. Hasil 

pembandingan menggunakan uji-t menunjukkan bahwa kadar antosianin yang 

terkandung dalam tepung beras merah pecah kulit berbeda nyata ( =0.05) dengan 

kadar antosianin yang terkandung dalam tepung bekatul beras merah. 

Tepung bekatul beras merah yang memiliki kadar antosianin lebih besar 

daripada beras merah pecah kulit dikarenakan senyawa antosianin pada beras 

merah terdapat pada lapisan perikarp, tegmen, dan aleuron yang merupakan 

penyusun lapisan bekatul (Suardi, 2005). Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Aryana (2008) terhadap beberapa jenis genotif  beras merah menunjukkan bahwa 

kandungan antosianin pada 23 genotip beras merah yang berbeda berkisar antara 

14.5 

 

42.19 ppm. Kandungan beras merah yang digunakan dalam penelitian ini 

masih di dalam kisaran kadar antosianin beras-beras merah tersebut walaupun 

termasuk dalam beras merah dengan kadar antosianin yang rendah.  

4.2 Karakteristik Ekstrak Antioksidan Fraksi Beras Merah 

4.2.1 Aktivitas Antioksidan 

Pada penelitian ini, aktivitas antioksidan merupakan parameter yang 

terpenting karena merupakan karakteristik utama ekstrak antioksidan dalam 

melakukan perannya sebagai pencegah atau penghambat reaksi oksidasi pada 
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komponen lipida. Penentuan aktivitas antioksidan dilakukan menggunakan 

metode penangkapan radikal bebas DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhidrazyl).  

Besarnya konsentrasi senyawa antioksidan dalam reagen DPPH sangat 

berpengaruh pada aktivitas antioksidannya. Pada penelitian ini konsentrasi 20µL/2 

mL DPPH merupakan konsentrasi yang tepat sebelum menjadi pro-oksidan untuk 

tiap ekstrak antioksidan. Aktivitas antioksidan pada ekstrak antioksidan berkaitan 

erat dengan senyawa-senyawa antioksidan yang terekstrak di dalamnya. 

Hubungan antara jenis pelarut dengan aktivitas antioksidan pada ekstrak 

antioksidan dari tiap fraksi beras merah ditunjukkan pada Gambar 4.1.   

Gambar 4.1 . Pengaruh Jenis Pelarut terhadap Aktivitas Antioksidan pada 
Tiap Fraksi Beras Merah   

Gambar 4.1. memperlihatkan bahwa aktivitas antioksidan ekstrak 

antioksidan fraksi beras merah pecah kulit cenderung lebih rendah dari pada 

ekstrak antioksidan fraksi bekatul. Pelarut etanol menunjukkan aktivitas 

antioksidan yang paling tinggi diantara pelarut lain. Namun pelarut aseton 

menghasilkan ekstrak dengan aktivitas antioksidan terendah. Hasil analisis ragam 

menggunakan Rancangan Bersarang / Nested Design (Lampiran 3) menunjukkan 
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bahwa aktivitas antioksidan antar fraksi beras merah tidak berbeda nyata 

( =0.05). Sedangkan aktivitas antioksidan antar jenis pelarut yang tersarang pada 

tiap fraksi menunjukkan hasil yang berbeda nyata  ( =0.05).

   

Rerata aktivitas antioksidan pada ekstrak antioksidan dari tiap ekstrak 

fraksi beras merah yang diesktrak menggunakan 3 jenis pelarut berbeda 

ditunjukkan pada Tabel 4.2. Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut diketahui bahwa 

rerata aktivitas antioksidan ekstrak antioksidan beras merah pecah kulit yang 

diekstrak menggunakan pelarut methanol, etanol, aseton secara berurutan yaitu 

93.146%; 94.064%; 87.403%. Sedangkan ekstrak antioksidan dari fraksi bekatul 

beras merah yang juga diekstrak menggunakan pelarut methanol, etanol, aseton 

memiliki rerata aktivitas antioksidan sebesar 94.088%; 94.413%; 91.214%.  

Tabel 4.2. Rerata Aktivitas Antioksidan Masing-masing Ekstrak Antioksidan 

Fraksi Jenis Pelarut 
Aktivitas Antioksidan 
pada bahan baku (%) 

Aktivitas Antioksidan 
pada ekstrak(%) 

Beras 
Pecah 
Kulit 

Metanol 
80.349 * 

93.146 b 
Etanol 94.064 b 
Aseton 87.403 a 

Bekatul 
Metanol 

84.786 ** 
94.088 b 

Etanol 94.413 b 
Aseton 91.214 a 

Keterangan: 
1. Jumlah tanda (*) yang berbeda pada kolom menunjukkan perbedaan yang 

signifikan (uji-t; =0.05)

 

2. Angka pada kolom yang diikuti abjad berbeda pada fraksi beras merah yang 
sama menunjukkan perbedaan yang signifikan (BNTP(F) ( =0.05) = 0.988)

     

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, aktivitas antioksidan antara 

ekstrak antioksidan beras merah pecah kulit dan bekatul beras merah tidak 

berbeda nyata. Perbedaan yang tidak berbeda nyata antar kedua fraksi beras merah 

tersebut berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa senyawa 

antioksidan lebih terkonsentrasi pada bagian bekatul dan lembaga, sedangkan 
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endosperma berpati mengandung sedikit senyawa antioksidan (Decker et al., 

2002). Pada literatur tersebut ditunjukkan bahwa ekstrak antioksidan bekatul beras 

merah lebih besar daripada ekstrak antioksidan beras merah pecah kulit. Hal ini 

sama halnya dengan aktivitas antioksidan pada bahan baku yang menunjukkan 

hasil perbandingan yang berbeda nyata. Aktivitas antioksidan tepung beras merah 

pecah kulit dan tepung bekatul beras merah secara berurutan yaitu 80.349% dan 

84.786%.  

Terjadinya perbedaan antara hasil penelitian dengan literatur dan juga 

kecenderungan yang terjadi pada bahan baku bisa disebabkan oleh beberapa 

faktor. Wang et al. (1993) dalam Oufnac et al. (2007), menyatakan bahwa serat 

dan protein terlarut lebih tinggi dalam bekatul daripada dalam biji utuh (whole 

grain). Hal ini menyebabkan senyawa-senyawa tersebut ikut terekstrak sehingga 

kemurnian ekstrak antioksidan menurun. Keberadaan senyawa-senyawa yang 

tidak memiliki sifat antioksidan tersebut menyebabkan aktivitas antioksidan pada 

ekstrak antioksidan bekatul menurun dan menjadi tidak berbeda nyata dengan 

ekstrak antioksidan dari fraksi beras merah pecah kulit. Oleh karena itu masih 

diperlukan proses lanjutan untuk meningkatkan kemurnian ekstrak antioksidan.  

Hasil pembandingan aktivitas antioksidan antar jenis pelarut pada kedua 

fraksi beras merah menunjukkan perbedaan yang nyata ( =0.05). Berdasarkan 

data-data hasil pengamatan diketahui bahwa pada kedua ekstrak antioksidan dari 

kedua fraksi beras merah yang menggunakan pelarut etanol memiliki aktivitas 

antioksidan paling tinggi diantara pelarut lain. Sedangkan ekstrak antioksidan dari 

pelarut aseton memiliki aktivitas antioksidan paling rendah pada tiap fraksi beras 
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merah. Hal ini berkaitan dengan derajat polaritas pelarut dan juga polaritas 

senyawa-senyawa antioksidan yang terkandung dalam tiap fraksi beras merah. 

Masing-masing pelarut memiliki kemampuan mengekstrak senyawa antioksidan 

yang kepolarannya sama dengan pelarut yang digunakan tersebut. 

Urutan kepolaran pelarut yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

methanol > etanol > aseton. Derajat kepolaran pelarut-pelarut organik tersebut 

secara berurutan yaitu 0.762, 0.654, dan 0.355 (Anonymousa, 2006). 

Ekstrak antioksidan dengan pelarut etanol yang memiliki aktivitas 

antioksidan yang tinggi menunjukkan bahwa senyawa-senyawa antioksidan yang 

terdapat dalam fraksi-fraksi beras merah cenderung memiliki kepolaran yang 

sama dengan etanol. Fenol berbeda dengan lipid yaitu lebih larut dalam air dan 

kurang larut dalam pelarut organik tak polar (Salisburry and Ross, 1995). 

Disamping itu, antosianin adalah pigmen yang larut dalam air (Harborne, 1996). 

Berdasarkan literatur tersebut, diketahui bahwa senyawa-senyawa antioksidan 

yang bersifat polar dapat diekstrak dengan baik oleh etanol yang juga bersifat 

polar sehingga mempengaruhi aktivitas antioksidan yang relatif tinggi pada 

ekstrak yang dihasilkan.  

Pelarut methanol juga merupakan pelarut polar. Namun dalam penelitian 

ini ekstrak methanol menunjukkan aktivitas antioksidan yang lebih rendah 

daripada ekstrak etanol. Hal ini disebabkan pada ekstrak methanol juga terdapat 

senyawa-senyawa yang tidak memiliki sifat antioksidan yang ikut terekstrak. 

Menurut Oufnac et al. (2007), metanol dapat mengekstrak tak hanya lipida dan 

senyawa polar bermolekul kecil tetapi juga senyawa polar bermolekul besar 
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seperti protein dan karbohidrat larut alkohol. Keberadaan senyawa tak 

berantioksidan dapat menurunkan aktivitas antioksidan pada ekstrak antioksidan 

beras merah. Hal ini didukung oleh Trevor (1995) yang menyatakan bahwa 

ekstraksi senyawa fenol dengan pelarut organik lebih baik menggunakan pelarut 

yang sedikit polar tetapi tidak bercampur dengan air untuk memisahkan senyawa 

ini dengan senyawa yang lebih polar seperti karbohidrat.   

4.2.2 Total Fenol 

Total Fenol merupakan salah satu parameter yang menentukan sifat 

antioksidan pada ekstrak antioksidan fraksi-fraksi beras merah. Fenol merupakan 

senyawa yang selama ini lebih banyak ditemukan pada buah-buahan, sayuran, 

wine dan teh, namun ternyata juga dilaporkan ditemukan pada serealia (Dykes and 

Rooney, 2007). Penentuan kadar total fenol pada tiap ekstrak antioksidan 

dilakukan menggunakan metode Folin-Ciocalteu.   

Hubungan antara jenis pelarut dengan total fenol pada ekstrak antioksidan 

fraksi-fraksi beras merah ditunjukkan pada Gambar 4.2. Pada gambar tersebut 

memperlihatkan bahwa total fenol ekstrak antioksidan fraksi bekatul beras merah 

lebih tinggi dari pada ekstrak antioksidan fraksi beras merah pecah kulit. 

Berdasarkan jenis pelarutnya, total fenol cenderung meningkat pada ekstrak etanol 

namun pada ekstrak aseton menurun. Hasil analisis ragam menggunakan 

Rancangan Bersarang / Nested Design (Lampiran 3) menunjukkan bahwa kadar 

total fenol antar fraksi beras merah tersebut tidak berbeda nyata ( =0.05). 
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Sedangkan kadar total fenol antar jenis pelarut yang tersarang pada tiap fraksi 

menunjukkan hasil yang berbeda nyata ( =0.05).

  

Gambar 4.2. Pengaruh Jenis Pelarut terhadap Total Fenol pada Tiap Fraksi 
Beras Merah  

Tabel 4.3 menunjukkan rerata total fenol dari tiap ekstrak antioksidan 

beras merah berdasarkan kurva standard asam galat (Lampiran 1 ). Tabel 4.3 

menunjukkan kandungan Total Fenol pada ekstrak antioksidan beras merah pecah 

kulit yang diekstrak menggunakan pelarut methanol, etanol, aseton secara 

berurutan yaitu 34.686, 42.238, dan 28.182 mg/g.  Sedangkan total fenol pada 

ekstrak antioksidan bekatul beras merah yang juga diekstrak menggunakan 

methanol, etanol dan aseton secara berurutan yaitu 48.248, 51.192 dan 33.721 

mg/g. Kadar total fenol dalam ekstrak antioksidan pada penelitian ini masih dalam 

kisaran kadar total fenol pada ekstrak yang dihasilkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Bergman (2008) yang menunjukkan bahwa kadar total fenol pada 

ekstrak dari 10 kultivar beras dengan warna bekatul merah yaitu antara 26.0 

 

43.9 mg/g ekivalen asam galat. Data rerata total fenol pada tiap ekstrak 

antioksidan ditunjukkan pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. Total Fenol pada Masing-masing Ekstrak Antioksidan 

Fraksi Jenis 
Pelarut 

Rerata Total 
Fenol Bahan 
Baku (mg/g) 

Rerata Total 
Fenol (mg/g) 

% Total 
Fenol 

Terekstrak 
Beras Merah 
Pecah Kulit  

- Metanol 
- Etanol  
- Aseton  

2.183 * 
34.686 b 
42.238 c 

28.1815 a 

97.156 
97.907 
45.699 

Bekatul 
Beras Merah 

  

- Metanol 
- Etanol 
- Aseton 

7.714 ** 
48.248 b 
51.192 b 
33.721 a 

95.910 
88.309 
41.205 

Keterangan: 
1. Jumlah tanda (*) yang berbeda pada kolom menunjukkan perbedaan yang 

signifikan (uji-t; =0.05)

 

2. Angka pada kolom yang diikuti abjad berbeda pada fraksi beras merah yang 
sama menunjukkan perbedaan yang signifikan (BNTP(F) ( =0.05) = 5.714)

   

Kadar total fenol pada ekstrak antioksidan bekatul beras merah yang lebih 

tinggi daripada yang terkandung dalam ekstrak antioksidan beras merah pecah 

kulit disebabkan karena senyawa-senyawa fenolik lebih banyak terdapat pada 

bagian bekatul. Rooney and Dykes (2007) menyatakan bahwa asam fenolik dalam 

serealia terdapat dalam 2 bentuk yaitu bentuk bebas dan terikat. Asam fenolik 

bebas berlokasi pada lapisan yang lebih luar (perikarp) yang terkonsentrasi jika 

dalam bentuk bekatul dan dapat diekstrak menggunakan pelarut organik.   

Berdasarkan jenis pelarutnya, ekstrak antioksidan etanol dari beras merah 

pecah kulit memiliki kadar total fenol yang paling tinggi dibandingkan pelarut 

lain, sedangkan ekstrak antioksidan yang menggunakan pelarut aseton 

menunjukkan kadar total fenol yang paling rendah. Hal ini juga ditunjukkan pada 

ekstrak antioksidan dari fraksi bekatul beras merah pecah kulit.  

Kadar total fenol yang terkandung pada ekstrak-ekstrak antioksidan 

menunjukkan kemampuan tiap pelarut dalam mengekstrak senyawa fenol yang 

memiliki polaritas sama dengan pelarut yang digunakan. Pada penelitian ini, 
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pelarut etanol mampu mengekstrak senyawa fenol paling baik daripada pelarut 

lain. Etanol merupakan pelarut polar sehingga mampu mengekstrak senyawa fenol 

yang juga bersifat polar. Fenol berbeda dengan lipid yaitu lebih larut dalam air 

dan kurang larut dalam pelarut organik tak polar (Salisburry and Ross, 1995). 

Dalam hal ini fenol yang larut dalam air menunjukkan bahwa fenol bersifat polar 

sehingga dapat diekstrak dengan baik oleh etanol.  

Pelarut aseton memiliki polaritas yang lebih rendah dibandingkan dengan 

pelarut lain sehingga kemampuannya dalam mengekstrak senyawa fenol juga 

rendah. Pelarut metanol dan etanol memiliki kepolaran yang hampir sama namun 

methanol lebih polar daripada etanol. Hal ini ditunjukkan dengan total fenol pada 

ekstrak antioksidan dari fraksi bekatul beras merah dengan pelarut methanol tidak 

berbeda nyata dengan total fenol pada ekstrak etanol. Sedangkan ekstrak 

antioksidan dengan pelarut aseton memiliki total fenol yang berbeda nyata dengan 

total fenol dari kedua pelarut tersebut.  

Total fenol pada ekstrak antioksidan dengan pelarut methanol yang lebih 

rendah daripada dengan pelarut etanol menunjukkan bahwa senyawa fenol yang 

terkandung dalam beras merah lebih cenderung memiliki kepolaran yang serupa 

dengan etanol sehingga dapat terekstrak dengan baik oleh pelarut ini. Disamping 

itu, Trevor (1995) juga menyatakan bahwa ekstraksi senyawa fenol dengan 

pelarut organik lebih baik menggunakan pelarut yang sedikit polar tetapi tidak 

bercampur dengan air untuk memisahkan senyawa ini dengan senyawa yang lebih 

polar seperti karbohidrat.  
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Selain ditunjukkan dengan kandungan total fenol pada tiap ekstrak 

antioksidan, kemampuan tiap pelarut dalam mengekstrak fenol juga ditunjukkan 

dengan besar kecilnya persentase fenol terekstrak. Pada Tabel 4.3, ditunjukkan 

persentase fenol yang terekstrak oleh tiap pelarut. Pada fraksi beras merah pecah 

kulit, persentase fenol yang terekstrak oleh pelarut methanol, etanol, dan aseton 

secara berurutan yaitu 97.156 %, 97.907%, dan 45.699%. Sedangkan pada fraksi 

bekatul beras merah, persentase fenol yang terekstrak oleh tiap pelarut secara 

berurutan yaitu  95.910%, 88.309%, dan 41.205%. Berdasarkan data tersebut 

diketahui bahwa senyawa fenol cenderung lebih mudah terekstrak oleh pelarut 

methanol dan etanol. Hal ini dikarenakan kedua pelarut tersebut memiliki derajat 

kepolaran yang cukup tinggi untuk dapat mengekstrak fenol yang juga bersifat 

polar.  

4.2.3 Kadar Antosianin 

Pada penelitian ini, kadar antosianin juga merupakan salah satu parameter 

yang menentukan sifat antioksidan pada ekstrak antioksidan fraksi-fraksi beras 

merah. Hal ini dikarenakan antosianin merupakan salah satu senyawa antioksidan 

yang terkandung dalam serealia beras merah. Keberadaan senyawa ini 

ditunjukkan dengan kenampakan beras merah yang tersusun oleh pigmen 

berwarna merah. Abdel-Aal et al. (2006) menyatakan bahwa antosianin yang 

paling melimpah di dalam beras merah adalah cyanidin-3-glucosida. Oleh karena 

itulah jenis antosianin ini digunakan dalam penentuan kadar antosianin pada 
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ekstrak antioksidan beras merah. Hubungan antara jenis pelarut terhadap kadar 

antosianin ditunjukkan pada Gambar 4.3.  

Gambar 4.3. Pengaruh Jenis Pelarut terhadap Kadar Antosianin pada Tiap 
Fraksi Beras Merah  

Gambar 4.3 memperlihatkan hubungan antara jenis pelarut dengan kadar 

antosianin pada ekstrak antioksidan fraksi-fraksi beras merah. Gambar tersebut 

memperlihatkan bahwa kadar antosianin pada ekstrak antioksidan fraksi bekatul 

beras merah lebih tinggi dari pada ekstrak antioksidan fraksi beras merah pecah 

kulit. Hasil analisis ragam menggunakan Rancangan Bersarang / Nested Design 

(Lampiran 3) menunjukkan bahwa kadar antosianin antar fraksi beras merah 

tersebut tidak berbeda nyata ( =0.05). Sedangkan kadar antosianin antar jenis 

pelarut yang tersarang pada tiap fraksi menunjukkan hasil yang berbeda nyata 

( =0.05). Pada Tabel 4.4 ditunjukkan rerata kadar antosianin pada tiap ekstrak 

antioksidan beras merah. 

Tabel 4.4 menunjukkan rerata kadar antosianin yang dihasilkan oleh 

pelarut methanol, etanol dan aseton pada ekstrak antioksidan beras merah pecah 

kulit secara berurut-urut yaitu 56.095, 42.224, 20.806 ppm. Sedangkan kadar 
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antosianin terekstrak pada ekstrak antioksidan bekatul beras merah secara 

berurutan yaitu 67.1857, 61.7056, 28.4351 ppm. Dari data kadar antosianin dalam 

ekstrak antioksidan maka dapat diketahui persentase kadar antosianin yang 

terekstrak oleh tiap pelarut. Pada fraksi beras merah pecah kulit, persentase kadar 

antosianin yang terekstrak oleh methanol, etanol, dan aseton secara berurutan 

yaitu 21.110%, 13.150%, dan 4.533%. Sedangkan pada fraksi bekatul beras 

merah, persentase kadar antosianin yang terekstrak oleh tiap pelarut yaitu 

55.392%, 44.147%, dan 14.411%. 

Tabel 4.4 Total Antosianin pada Masing-masing Ekstrak Antioksidan 

Fraksi Jenis 
Pelarut 

Rerata Kadar 
Antosianin 

Bahan Baku 

Rerata Kadar 
Antosianin 

(ppm) 

% Kadar 
antosianin 
Terekstrak 

Beras Merah 
Pecah Kulit  

- Metanol 
- Etanol  
- Aseton 

16.250* 
56.095 c 
42.224 b 
20.806 a 

21.110 
13.150 
4.533 

Bekatul 
Beras Merah  

- Metanol 
- Etanol  
- Aseton 

18.6** 
67.1857 b 
61.7056 b 
28.4351 a 

55.392 
44.147 
14.411 

Keterangan: 
1. Jumlah tanda (*) yang berbeda pada kolom menunjukkan perbedaan yang 

signifikan (uji-t; =0.05)

 

2. Angka pada kolom yang diikuti abjad berbeda pada fraksi beras merah yang 
sama menunjukkan perbedaan yang signifikan (BNTP(F) ( =0.05) = 6.871)

  

Pada penelitian ini, kadar antosianin pada bahan baku menunjukkan hasil 

perbandingan yang berbeda nyata, yaitu kadar antosianin tepung bekatul beras 

merah lebih besar daripada kadar antosianin tepung beras merah pecah kulit. 

Dykes and Rooney (2007) menyatakan bahwa flavonoid berlokasi di dalam 

bagian perikarp pada semua serealia. Berdasarkan literatur tersebut diketahui 

bahwa kadar antosianin bekatul lebih besar daripada biji utuh. Abdel-Aal and 

Huel (2003) dalam Dykes and Rooney (2007) yang meneliti serealia gandum  
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menjelaskan bahwa gandum biru dan ungu biji utuh dan bekatul memiliki level 

antosianin sebesar 93-152 dan 236-453 µg/g secara berurutan. Hal ini setara 

dengan  hasil penelitian ini yaitu kadar antosianin yang terkandung pada ekstrak 

beras merah pecah kulit lebih kecil daripada yang terdapat dalam ekstrak bekatul 

beras merah.  

Pada Gambar 4.3 terlihat bahwa pelarut methanol dapat mengekstrak 

antosianin paling banyak daripada pelarut lain pada kedua fraksi beras merah. 

Kemampuan mengekstrak antosianin oleh tiap pelarut ini juga ditunjukkan oleh 

persentase antosianin tersekstrak. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa pelarut 

methanol memiliki kemampuan mengekstrak antosianin paling baik diantara 

pelarut-pelarut lain dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa antosianin 

yang bersifat polar dapat terekstrak oleh methanol yang juga bersifat polar. 

Kadar antosianin pada ekstrak aseton paling rendah dibandingkan hasil 

dari pelarut lain karena aseton memiliki kepolaran yang paling rendah diantara 

pelarut sehingga aseton cenderung mengekstrak senyawa-senyawa yang 

kepolarannya rendah atau senyawa-senyawa yang bersifat lipofilik. Menurut 

Markham (1988), flavonoid (termasuk antosianin) merupakan senyawa polar. 

Oleh karena itu, antosianin dapat larut dalam pelarut polar seperti etanol, 

methanol, butanol, aseton, air, dan pelarut polar lainnya.  

4.2.4 Total Tokoferol  

Total tokoferol merupakan salah satu parameter yang juga mempengaruhi 

aktivitas antioksidan ekstrak-ekstrak antioksidan beras merah. Tokoferol 
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merupakan salah satu dari 2 jenis tokol penyusun vitamin E yang juga memiliki 

sifat antioksidan. Pada penelitian ini keberadaan tokoferol dideteksi menggunakan 

sistem HPLC karena metode penentuan kadar vitamin E ini merupakan metode 

yang paling sensitif dan lebih akurat. Gambar 4.4 memperlihatkan hubungan 

antara jenis pelarut dengan kadar total tokoferol pada ekstrak antioksidan fraksi-

fraksi beras merah.  

Gambar 4.4. Pengaruh Jenis Pelarut terhadap Total Tokoferol pada Tiap 
Fraksi Beras Merah   

Gambar 4.4 memperlihatkan bahwa kadar total tokoferol pada ekstrak 

antioksidan fraksi bekatul beras merah lebih tinggi dari pada ekstrak antioksidan 

fraksi beras merah pecah kulit. Hal ini menunjukkan bahwa tokoferol lebih 

banyak terdapat pada fraksi bekatul. Tokoferol merupakan fraksi antioksidan 

lipofilik yang larut dalam minyak. Bekatul merupakan fraksi beras merah yang 

memiliki kadar minyak lebih besar daripada fraksi beras pecah kulit. Hal inilah 

yang menyebabkan tokoferol pada beras merah lebih terdistribusi pada bagian 

bekatul. 
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Keberadaan tokoferol yang lebih banyak terdapat dalam fraksi bekatul 

beras merah ini juga didukung oleh hasil analisis kadar minyak terhadap bahan 

baku. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa kadar minyak beras  merah 

pecah kulit 3.523%, sedangkan kadar minyak pada bekatul beras merah 15.702%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Duvernay et al. (2005) juga menunjukkan bahwa 

peningkatan kadar minyak pada ekstrak bekatul beras sebanding dengan 

peningkatan kadar vitamin E. Bekatul dengan kadar minyak kasar 0.106, 0.128 

dan 0.171 g/g bekatul mengandung vitamin E sebesar 0.636, 0.820 dan 1.294 

mg/g bekatul secara berurutan. Tabel 4.5 menunjukkan total tokoferol pada tiap-

tiap ekstrak antioksidan beras merah. 

Tabel 4.5 Total Tokoferol pada Masing-masing Ekstrak Antioksidan 
Ekstrak Antioksidan Total Tokoferol (mg/ml) 

Beras Pecah 
Kulit 

Metanol 0.110 
Etanol 3.069 
Aseton 10.861 

Bekatul 
Metanol 4.984 
Etanol 13.936 
Aseton 32.657 

 

Tabel 4.5. menunjukkan kadar total tokoferol yang dapat diekstrak oleh 

pelarut methanol, etanol dan aseton pada ekstrak antioksidan beras merah pecah 

kulit secara berurut-urut yaitu 0.110 mg/ml, 3.069 mg/ml, dan 10.861 mg/ml. 

Sedangkan kadar total tokoferol pada ekstrak antioksidan bekatul beras merah 

secara berurutan yaitu 4.984 mg/ml, 13.936 mg/ml dan 32.657 mg/ml.   

Berdasarkan jenis pelarutnya, pelarut-pelarut yang digunakan dalam 

ekstraksi fraksi-fraksi beras merah menunjukkan kecenderungan yang sama. 

Metanol memiliki kemampuan yang paling rendah dalam mengekstraksi 
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tokoferol, sedangkan kemampuan mengekstrak tokoferol paling tinggi 

ditunjukkan oleh pelarut aseton. Hal ini berkaitan erat dengan kepolaran tiap 

pelarut yang digunakan dan juga kepolaran senyawa antioksidan target.   

Tokoferol merupakan antioksidan yang bersifat lipofilik sehingga dapat 

diekstrak lebih baik oleh pelarut-pelarut yang kepolarannya rendah. Dalam 

penelitian ini pelarut yang memiliki kepolaran paling rendah adalah aseton dengan 

derajat kepolaran 0.355. Sedangkan methanol dan etanol merupakan pelarut polar 

dengan derajat kepolaran 0.762 dan 0.654 sehingga bukan merupakan pelarut 

yang baik dalam mengekstrak senyawa antioksidan  non-polar seperti tokoferol. 

Marchin (1991) menyatakan bahwa tokoferol tidak larut dalam air tapi larut dalam 

lemak dan minyak. -tokoferol bersifat tidak larut dalam air tapi dapat larut dalam 

minyak, lemak, aseton, alkohol, kloroform, eter, benzena dan pelarut lemak yang 

lain.   

4.2.5 Rendemen  

Rendemen merupakan salah satu parameter yang juga harus dianalisis 

pada penelitian ini karena untuk mengetahui produktivitas beras merah untuk 

dimanfaatkan menjadi ekstrak antioksidan. Rendemen menunjukkan rasio antara 

berat ekstrak antioksidan yang dihasilkan terhadap berat tepung fraksi-fraksi beras 

merah yang diekstrak. Dengan mengetahui rasio ini maka diharapkan dapat 

memprediksi jumlah ekstrak yang mampu dihasilkan dari sejumlah tertentu bahan 

baku. Hubungan antara jenis pelarut dengan rendemen ekstrak antioksidan dari 

tiap fraksi beras merah ditunjukkan pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5. Pengaruh Jenis Pelarut terhadap Rendemen pada Tiap Fraksi 
Beras Merah   

Gambar 4.5. memperlihatkan bahwa rendemen ekstrak antioksidan dari 

fraksi beras merah pecah kulit lebih rendah daripada fraksi bekatul beras merah. 

Rendemen untuk tiap jenis pelarut cenderung semakin menurun pada kedua fraksi 

beras merah, dimana rendemen dari ekstrak methanol > etanol > aseton.  Hasil 

analisis ragam menggunakan Rancangan Bersarang / Nested Design (Lampiran3) 

menunjukkan bahwa rendemen antar fraksi beras merah tersebut berbeda nyata 

( =0.05). Sedangkan rendemen antar jenis pelarut yang tersarang pada tiap fraksi 

menunjukkan hasil yang berbeda nyata pula ( =0.05). Rerata rendemen ekstraksi 

yang dihasilkan oleh tiap pelarut dari fraksi-fraksi beras merah ditunjukkan pada 

Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 menunjukkan rerata rendemen yang dihasilkan oleh pelarut 

methanol, etanol dan aseton pada beras merah pecah kulit secara berurut-urut 

yaitu 6.115%, 5.061% dan 3.540%. Sedangkan rendemen dari bekatul beras 

merah secara berurutan yaitu 15.335%, 13.307%, dan 9.426%. Rerata rendemen 
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pada beras merah pecah kulit yaitu 4.906%, sedangkan pada bekatul beras merah 

sebesar 12.690%.  

Tabel 4.6. Rerata Rendemen pada Masing-masing Ekstrak Antioksidan 
Fraksi Rerata Rendemen 

Beras Merah Pecah Kulit 
Bekatul Beras Merah 

4.906 a 
12.690 b 

Jenis Pelarut Rerata Rendemen 
Beras Merah Pecah Kulit: 

- Metanol  
- Etanol  
- Aseton  

6.115 c 
5.061 b 
3.540 a 

Bekatul Beras Merah: 
- Metanol  
- Etanol  
- Aseton  

15.335 c 
13.307 b 
9.426 a 

Keterangan: 
Angka pada kolom yang diikuti abjad berbeda pada baris yang sama menunjukkan 
perbedaan yang signifikan (BNT(F) ( =0.05) = 0.689 dan BNTP(F) ( =0.05) 
=0.844)     

Rendemen ekstrak antioksidan beras merah pecah kulit yang lebih rendah 

daripada bekatul menunjukkan bahwa pelarut-pelarut yang digunakan pada 

penelitian ini dapat mengekstrak senyawa antioksidan lebih banyak dari fraksi 

bekatul beras merah daripada beras pecah kulit. Hal ini dikarenakan pada serealia 

senyawa antioksidan lebih terkonsentrasi pada bagian bekatul. Sedangkan 

endosperma berpati mengandung sedikit senyawa antioksidan (Decker et al. , 

2002). Selain itu, juga dikarenakan keberadaan senyawa lain dalam bekatul yang 

ikut terekstrak karena memiliki kepolaran yang sama. Wang et al. (1993) dalam 

Oufnac et al. (2007) menyatakan bahwa protein dan serat terekstrak lebih tinggi 

pada bekatul daripada dari biji utuh.   

Berdasarkan jenis pelarutnya, methanol dapat menghasilkan rendemen 

yang paling besar, sedangkan aseton menghasilkan rendemen yang paling rendah. 
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Rendemen yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kepolaran pelarut yang 

digunakan. Kepolaran pelarut dari tinggi ke rendah yaitu methanol > etanol > 

aseton. Kepolaran pelarut ini berpengaruh terhadap komposisi kimia ketiga 

ekstrak sehingga menunjukkan hasil yang berbeda secara luas (Sun et al. , 2006 

dalam Oufnac et al. , 2007).  

Pelarut aseton lebih banyak mengekstrak senyawa yang kurang polar 

seperti trigliserida, fitosterol, dan fosfolipid pada bekatul (Oufnac et al. , 2007). 

Sedangkan Wang et al. , 1993 dalam Oufnac et al. , 2007 menyatakan bahwa 

pelarut methanol tidak hanya mengekstrak lipida dan senyawa kecil bermolekul 

rendah tetapi juga beberapa senyawa polar bermolekul besar seperti protein dan 

karbohidrat larut alkohol dari bagian bekatul. Hal ini juga terjadi pada pelarut 

etanol karena etanol memiliki kepolaran yang hampir sama dengan methanol. 

Oleh karena itulah rendemen oleh pelarut methanol paling besar sedangkan 

pelarut aseton menghasilkan rendemen yang paling rendah pada kedua fraksi 

beras merah.  

4.3 Pemilihan Pelarut Terbaik 

Pemilihan pelarut terbaik pada tiap fraksi beras merah dilakukan dengan 

menggunakan metode Indeks Efektifitas (De Garmo et al. , 1984) dengan 

prosedur pembobotan seperti yang telah dijelaskan pada Lampiran 1. Pembobotan 

dilakukan terhadap masing-masing parameter yang meliputi: aktivitas antioksidan, 

total fenol, kadar antosianin, total tokoferol dan rendemen. Selanjutnya dihitung 

Nilai Efektifitas (NE) untuk menentukan Nilai Produk (NP). Perlakuan terbaik 
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dipilih dari perlakuan yang memiliki Nilai Produk tertinggi. Hasil perhitungan 

pemilihan perlakuan terbaik disajikan pada Lampiran 4. 

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa pelarut etanol pada 

fraksi beras merah pecah kulit memiliki Nilai Produk tertinggi. Sedangkan pada 

fraksi bekatul beras merah pelarut etanol juga memiliki Nilai Produk tertinggi. 

Hal ini menunjukkan bahwa pelarut etanol merupakan pelarut terbaik dalam 

penelitian ini dalam mengekstrak senyawa-senyawa antioksidan dari beras merah. 

Data hasil perlakuan terbaik dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Karakteristik Ekstrak Antioksidan Perlakuan Terbaik 
Fraksi Beras 

Merah 
Pelarut 
terbaik Parameter Nilai 

Beras merah 
pecah kulit 

Etanol 

Aktivitas Antioksidan (%) 94.064

 

Total Fenol (mg/g) 42.238 
Kadar Antosianin (ppm) 42.224 
Total Tokoferol (mg/ml) 3.069 
Rendemen (%)  5.061 

Bekatul Beras 
Merah 

Etanol 

Aktivitas Antioksidan (%)

 

94.413

 

Total Fenol (mg/g) 51.192 
Kadar Antosianin (ppm) 61.706 
Total Tokoferol (mg/ml) 13.936 

Rendemen (%) 13.307 

 

4.4 Aplikasi Gelombang Mikro pada Ekstraksi Pelarut  

Metode peningkatan antioksidan selanjutnya yaitu ekstraksi pelarut 

dengan bantuan gelombang mikro (microwave). Metode ekstraksi gelombang 

mikro ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ekstraksi senyawa 

antioksidan dari dalam beras merah dibandingkan dengan metode ekstraksi 

pelarut konvensional.  

Pada penelitian ini ekstraksi antioksidan pada beras merah dengan bantuan 

gelombang mikro dilakukan pada fraksi bekatul beras merah dengan 
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menggunakan pelarut terbaiknya yaitu etanol. Hal ini dikarenakan fraksi bekatul 

merupakan fraksi yang memiliki sifat antioksidan yang lebih baik daripada fraksi 

beras merah pecah kulit. Penggunaan pelarut etanol yang merupakan pelarut polar 

sesuai untuk diterapkan dalam ekstraksi gelombang mikro dalam penelitian ini 

karena menurut Duvernay et al. (2005),  pelarut polar dapat menyerap energi 

gelombang mikro lebih baik daripada pelarut non-polar.  

Parameter yang dianalisis pada ekstrak antioksidan ini meliputi rendemen, 

aktivitas antioksidan, total fenol, kadar antosianin, dan total tokoferol. Parameter-

parameter antioksidan pada ekstrak antioksidan yang diekstrak dengan metode 

ekstraksi pelarut konvensional dan ekstraksi gelombang mikro ini dibandingkan 

menggunakan Uji-t Independen. Data perbandingan antara ekstrak antioksidan 

dari metode ekstraksi konvensional dan ekstraksi gelombang mikro ditunjukkan 

pada Tabel 4.8. 

Dalam Tabel 4.8 ditunjukkan bahwa rendemen ekstrak antioksidan dari 

bekatul beras merah dengan ekstraksi pelarut konvensional dan ekstraksi 

gelombang mikro secara berturut-turut yaitu 13.307% dan 18.125%. Hasil 

perbandingan menggunakan Uji-t Independen menunjukkan bahwa rendemen 

ekstrak antioksidan bekatul beras merah menggunakan ekstraksi pelarut 

konvensional berbeda nyata ( = 0.05) bila dibandingkan dengan rendemen 

ekstrak antioksidan bekatul beras merah menggunakan ekstraksi gelombang 

mikro.    
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Tabel 4.8. Perbandingan Ekstrak Antioksidan Menggunakan Ekstraksi 
Konvensional dan Ekstraksi Gelombang Mikro 

Parameter 

Nilai parameter pada ekstrak 
antioksidan bekatul beras 

merah  
t hitung

 
Kesimpulan 

Uji-t 
( =0.05)

 
% 

Terekstrak 
Ekstraksi 

Konvensional

 

Ekstraksi 
Gelombang 

Mikro 
Rendemen 
(%) 

13.307 18.125 3.925 Beda nyata - 

Aktivitas 
Antioksida
n (%) 

94.413 95.945 4.077 Beda Nyata - 

Total Fenol 
(mg/g) 

51.192 59.818 3.726 Beda Nyata 140.543 

Kadar 
antosianin 
(ppm)

 

61.706 47.351 6.808 Beda Nyata 46.141 

Total 
Tokoferol 
(mg/ml) 

13.936 24.723 - - - 

 

Dalam penelitian ini ekstraksi gelombang mikro dapat meningkatkan 

rendemen ekstrak antioksidan sebesar 1.362 kali lebih besar dibandingkan dengan 

ekstraksi pelarut konvensional. Menurut Nuchter et al. (2004) dalam Duvernay et 

al. (2005), ekstraksi dengan bantuan gelombang mikro merupakan proses baru 

yang menggunakan energi gelombang mikro untuk memanaskan pelarut dan 

sampel guna meningkatkan transfer masa solut dari matriks sampel ke dalam 

pelarut. Kombinasi pelarut dan panas dimaksudkan untuk meningkatkan hasil 

ekstraksi dibandingan dengan metode lain. Duvernay et al. (2005) juga 

mengatakan bahwa suhu ekstraksi gelombang mikro menyebabkan struktur fisik 

bahan baku menjadi terganggu / rusak yang akan meningkatkan tingkat difusi dan 

menaikkan hasil ekstraksi. 
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Aktivitas antioksidan pada ekstrak antioksidan bekatul beras merah 

menggunakan ekstraksi konvensional adalah 94.413%, sedangkan ekstrak 

antioksidan yang menggunakan ekstraksi gelombang mikro memiliki aktivitas 

antioksidan sebesar 95.945%. Hasil perbandingan menggunakan Uji-t Independen 

menunjukkan bahwa antar kedua perlakuan tersebut menghasilkan aktivitas 

antioksidan optimum yang berbeda nyata ( = 0.05).

 

Data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak antioksidan dari 

bekatul beras merah menggunakan gelombang mikro memiliki aktivitas 

antioksidan yang lebih tinggi daripada ekstrak antioksidan menggunakan ekstraksi 

konvensional. Pan et al. (2003) dalam Oufnac et al. (2007) menyatakan bahwa 

suhu yang lebih tinggi yang dihasilkan dalam ekstraksi gelombang mikro dapat 

membantu melepaskan senyawa polifenolik bebas seperti fitosterol dan 

antosianin. Dimana menurut Xu et al. (2003) dalam Oufnac et al. (2007), 

senyawa-senyawa tersebut dalam serealia dan biji-bijian juga dilaporkan memiliki 

kemampuan yang lebih besar dalam penangkapan radikal bebas.  

Ekstrak antioksidan dari bekatul beras merah menggunakan ekstraksi 

pelarut konvensional dan ekstraksi gelombang mikro memiliki kadar total fenol 

berturut-turut sebesar 51.192 mg/g dan 59.818 mg/g. Hasil perbandingan 

menggunakan Uji-t Independen menunjukkan bahwa kadar total fenol kedua 

ekstrak antioksidan tersebut berbeda nyata ( = 0.05).

 

Ekstraksi dengan gelombang mikro menaikkan kadar total fenol sebesar 

1.168 kali lebih tinggi daripada ekstrak bekatul beras merah yang menggunakan 

ekstraksi pelarut konvensional. Atau dengan kenaikan sebesar 8.626 mg/g. 



67

    
Peningkatan senyawa fenol pada ekstraksi gelombang mikro dikarenakan 

terjadinya peningkatan suhu ekstraksi dan energi gelombang mikro dapat merusak 

atau meningkatkan hidrolisis ikatan beberapa senyawa fenolik terikat dan 

menyebabkannya menjadi senyawa fenolik yang mudah diekstrak (Oufnac et al. , 

2007).   

Pada Tabel 4.9 juga ditunjukkan besarnya kadar antosianin pada ekstrak 

antioksidan bekatul beras merah menggunakan ekstraksi konvensional dan dengan 

ekstraksi gelombang mikro secara berturut-turut yaitu 361.706 ppm dan 47.351 

ppm. Hasil perbandingan menggunakan Uji-t Independen terhadap kadar 

antosianin kedua jenis ekstrak antioksidan tersebut menunjukkan bahwa keduanya 

berbeda nyata ( = 0.05).  Kadar antosianin pada ekstrak antioksidan bekatul beras 

merah menggunakan ekstraksi konvensional lebih besar daripada ekstraksi 

gelombang mikro. Jadi dalam penelitian ini ekstraksi gelombang mikro dapat 

menyebabkan terjadinya penurunan kadar antosianin sebesar 23.26% 

dibandingkan dengan ekstraksi pelarut konvensional.   

Pan et al. (2003) dalam Oufnac et al. (2007) menyatakan bahwa suhu yang 

lebih tinggi yang dihasilkan dalam ekstraksi gelombang mikro dapat membantu 

melepaskan senyawa polifenolik bebas seperti fitosterol dan antosianin. Namun 

menurut Steed et al. (2008), kadar antosianin puree ubi ungu menurun 14.5% 

dengan pemanasan gelombang mikro pada 915 MHz. Selain itu, Pokorny and 

Schmidt (2005) juga menyatakan bahwa senyawa fenolik, khususnya flavonoid, 

terdapat dalam bentuk ester atau glikosida yang selama proses pemanasan akan 

terhidrolisa sebagian sehingga kemampuannya akan berkurang. Hal ini didukung 
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oleh penelitian Mukhsin (2007) yang menyatakan bahwa tingkat kerusakan 

antosianin pada suhu pemanasan 60°C , 80°C, dan 100°C secara berturut-turut 

yaitu 31.00%, 32.26%, dan 60.48%. Sehingga dalam penelitian ini, walaupun 

ekstraksi gelombang mikro dapat melepaskan antosianin dari matriks bekatul 

beras merah, namun keberadaannya justru mengalami penurunan karena 

antosianin tersebut mengalami kerusakan oleh energi radiasi gelombang mikro. 

Persentase fenolik dan antosianin terekstrak pada bekatul beras merah 

menggunakan gelombang mikro secara berurutan seperti yang ditunjukkan pada 

Tabel 4.9 yaitu 140.543% dan 46.141%. Sedangkan persentase fenolik dan 

antosianin terekstrak pada bekatul beras merah dengan ekstraksi konvensional 

(perlakuan terbaik) secara berurutan yaitu 88.309% dan 44.147%. Persentase 

senyawa-senyawa antioksidan terekstrak tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan pelarut etanol dalam mengekstrak senyawa fenol adalah lebih baik 

karena mengalami peningkatan kadar senyawa fenol. 

Peningkatan kemampuan etanol dalam mengekstrak fenol dari bekatul 

beras merah karena terjadinya peningkatan hidrolisis ikatan beberapa senyawa 

fenolik terikat dan menyebabkannya menjadi senyawa fenolik yang mudah 

diekstrak (Oufnac et al. , 2007). Sedangkan antosianin terekstrak juga mengalami 

peningkatan walaupun tidak signifikan. Hal ini sesuai dengan Pan et al. (2003) 

dalam Oufnac et al. (2007) menyatakan bahwa suhu yang lebih tinggi yang 

dihasilkan dalam ekstraksi gelombang mikro dapat membantu melepaskan 

antosianin. 
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Hasil analisis kadar tokoferol menggunakan sistem HPLC menunjukkan 

bahwa kadar tokoferol total yang terkandung dalam ekstrak antioksidan beras 

merah yang dihasilkan dari ekstraksi pelarut konvensional berbeda dengan yang 

dihasilkan dari ekstraksi gelombang mikro. Kromatogram HPLC hasil analisis 

tokoferol pada kedua jenis ekstrak tersebut ditunjukkan pada Lampiran 7.  

Kadar tokoferol total pada ekstrak antioksidan bekatul beras merah 

menggunakan ekstraksi pelarut konvensional dan ekstraksi gelombang mikro 

secara berturut-turut yaitu 13.935 mg/ml dan 24.723 mg/ml. Kadar tokoferol pada 

ekstrak bekatul beras merah menggunakan ekstraksi gelombang mikro 1.774 kali 

lebih besar dari ekstraksi pelarut konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa 

ekstraksi gelombang mikro dapat meningkatkan kemampuan pelarut etanol dalam 

mengekstrak tokoferol dari dalam matriks bekatul beras merah. Oufnac et al. 

(2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa peningkatan kadar tokoferol pada 

ekstraksi gelombang mikro dikarenakan suhu ekstraksi dan energi gelombang 
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Grafik yang menggambarkan perubahan bilangan peroksida selama 

inkubasi panas dalam Gambar 4.6 , memperlihatkan bahwa semua perlakuan pada 

minyak sawit baik dengan penambahan antioksidan maupun minyak sawit kontrol 

ternyata menunjukkan terjadinya peningkatan bilangan peroksida dengan 

bertambahnya waktu / periode inkubasi panas. Peningkatan bilangan peroksida ini 

menunjukkan terjadinya perubahan oksidatif pada minyak sawit karena perlakuan 

panas. Allen and Hamilton (1994) menyatakan bahwa kerusakan oksidatif 

disebabkan oleh proses oksidasi lemak dan melibatkan produk antara, seperti 

hidroperoksida dan peroksida. Data perubahan bilangan peroksida oleh tiap 

perlakuan antioksidan pada interval waktu tertentu ditunjukkan dalam Tabel 4.9. 

Tabel 4.9. Hubungan Antara Periode Inkubasi Panas dan Bilangan 
Peroksida 

Periode 
Induksi 
(jam) 

Bilangan Peroksida pada minyak sawit (meq/kg) 
Ekstrak 

Antioksidan 
Beras Merah 
Pecah Kulit 

Ekstrak 
Antioksidan 

Bekatul 
Beras Merah 

Antioksidan 
BHT Kontrol 

20

 

30

 

40

 

60

 

80

 

100

 

120

 

140

 

160

 

180

 

200

 

220

 

240

  

0.850

 

0.837

 

0.856

 

1.702

 

2.550

 

2.563

 

2.577

 

3.424

 

3.427

 

5.119

 

5.972

 

6.852

 

8.566

  

0.850

 

0.851

 

0.856

 

0.856

 

2.566

 

3.425

 

3.428

 

4.260

 

4.262

 

4.264

 

4.265

 

5.111

 

5.985

  

0.850

 

0.850

 

0.850

 

0.852

 

0.855

 

2.555

 

3.390

 

3.423

 

4.253

 

4.261

 

5.110

 

5.113

 

5.137

  

0.858

 

1.104

 

2.571

 

2.555

 

2.552

 

2.555

 

4.258

 

4.276

 

5.993

 

6.793

 

8.973

 

10.312

 

11.524
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Berdasarkan Tabel 4.9 perubahan bilangan peroksida pada minyak sawit 

dengan penambahan ekstrak antioksidan bekatul beras merah berada dalam 

kisaran 0.850 hingga 5.985 meq/kg. Pada minyak sawit dengan penambahan 

ekstrak antioksidan beras merah pecah kulit, perubahannya berkisar antara 0.850 

hingga 8.566 meq/kg. Penambahan BHT pada minyak sawit menunjukkan 

perubahan bilangan peroksida antara 0.850 dan 5.137 meq/kg. Sedangkan 

perubahan bilangan peroksida pada  minyak sawit tanpa penambahan antioksidan 

yaitu 0.858 hingga 11.524 meq/kg.   

Pengukuran bilangan peroksida pada periode awal inkubasi panas (jam ke-

20), semua sampel minyak menunjukkan hasil yang relatif sama yaitu sebesar  

0.85 meq/kg. Namun dengan bertambahnya periode inkubasi panas, masing-

masing sampel menunjukkan tingkat perubahan bilangan peroksida yang berbeda-

beda.  

Kecepatan berubahnya bilangan peroksida dapat dilihat dari besar kecilnya 

nilai slope pada kurva regresi linier masing-masing sampel minyak sawit. Nilai 

slope yang semakin besar menunjukkan bahwa bilangan peroksida mengalami 

perubahan yang signifikan dan sebaliknya. Pada Gambar 4.6 , nilai slope untuk 

sampel minyak sawit dengan penambahan antioksidan BHT, ekstrak antioksidan 

bekatul beras merah, ekstrak antioksidan beras merah pecah kulit, dan tanpa 

penambahan antioksidan (minyak kontrol) secara berturut-turut yaitu 0.023; 

0.023; 0.031; dan 0.045. 

Berdasarkan nilai slope pada kurva tiap sampel minyak sawit tersebut 

diketahui bahwa minyak sawit dengan penambahan ekstrak antioksidan bekatul 
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beras merah dan BHT memiliki nilai slope yang sama Hal ini menunjukkan 

bahwa kecepatan  perubahan bilangan peroksida pada kedua sampel minyak sawit 

itu adalah sama. Nilai slope kedua macam sampel minyak sawit tersebut lebih 

kecil dibandingkan nilai slope untuk sampel minyak sawit dengan penambahan 

ekstrak antioksidan beras merah pecah kulit. Hal ini berarti ekstrak antioksidan 

beras merah pecah kulit memiliki kemampuan penghambatan reaksi oksidasi yang 

paling rendah dari pada ekstrak antioksidan dari bekatul beras merah dan BHT. 

Nilai slope yang sama antara BHT dan ekstrak antioksidan bekatul beras merah 

menunjukkan bahwa  kemampuan antioksidan BHT pada konsentrasi 75 µg/g 

setara dengan kemampuan antioksidan ekstrak bekatul beras merah pada 

konsentrasi 2500 µg/g. 

Minyak sawit kontrol menunjukkan perubahan bilangan peroksida yang 

paling cepat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai slope yang paling besar daripada 

sampel minyak sawit lain. Dalam penelitian ini minyak sawit kontrol berfungsi 

untuk menginformasikan  tingkat kerusakan oksidatif bila minyak sawit tersebut 

tidak diberi antioksidan. Tanpa penambahan antioksidan dari luar, sebenarnya 

minyak sawit sudah memiliki senyawa antioksidan yang terkandung secara 

alamiah. Menurut Sianturi (2002), minyak sawit mengandung komponen aktif 

yang berfungsi sebagai antioksidan yaitu karotenoid, tokoferol dan tokotrienol. 

Namun Sebayang (2000) menyatakan bahwa pada umumnya antioksidan alami 

yang terdapat dalam minyak nabati tidaklah cukup untuk menghambat proses 

ketengikan atau kerusakan pada minyak. Untuk menghambat proses kerusakan 

pada minyak tersebut maka perlu ditambahkan antioksidan sitentis. 
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Berdasarkan kecepatan peningkatan bilangan peroksida, maka urutan 

kemampuan senyawa antioksidan dalam minyak sawit yaitu: 

BHT  = ekstrak antioksidan bekatul > ekstrak antioksidan beras merah pecah kulit   

Namun bila dilihat dari standar  mutu minyak goreng, maka minyak sawit 

yang paling lama mencapai bilangan peroksida 1 meq/kg adalah minyak sawit 

yang paling stabil diantara sampel minyak lainnya. Dengan kata lain, antioksidan 

yang ditambahkan ke dalam minyak sawit tersebut memiliki kemampuan 

antioksidan yang relatif paling baik daripada antioksidan lain. Menurut Koswara 

(2009), Standard Industri Indonesia (SII.0003-72) menetapkan mutu minyak 

goreng yaitu bilangan peroksida maksimum 1.0 meq/kg.  

Berdasarkan standard mutu minyak goreng tersebut, maka antioksidan 

dalam penelitian ini yang memiliki kemampuan antioksidan paling besar adalah 

BHT, sedangkan ekstrak antioksidan beras merah pecah kulit memiliki 

kemampuan antioksidan yang paling rendah. Urutan kemampuan senyawa 

antioksidan dalam menghambat terjadinya penurunan mutu minyak sawit yaitu: 

BHT > ekstrak antioksidan bekatul  > ekstrak antioksidan beras pecah kulit   

Kemampuan tiap antioksidan sangat dipengaruhi oleh struktur kimiawi  

antioksidan yang memiliki gugus-gugus fungsional tertentu yang mekanisme 

antioksidannya. Pada penelitian ini BHT dalam minyak sawit menunjukkan 

kemampuan antioksidan yang paling besar. Hal ini dikarenakan BHT merupakan 

antioksidan sintetis. Antioksidan sintetis memiliki aktivitas yang tinggi dalam 

konsentrasi rendah tapi penggunaannya semakin dibatasi karena memiliki dampak 

negatif bagi kesehatan (Madhavi et al. , 1996). 
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Ekstrak antioksidan beras merah cenderung memiliki kemampuan 

antioksidan yang lebih rendah daripada BHT. Hal ini dikarenakan ekstrak 

antioksidan beras merah bukan senyawa antioksidan murni sehingga masih 

mengandung komponen-komponen lain yang tidak memiliki sifat antioksidan. 

Ketidakmurnian ini menurunkan aktivitas antioksidannya. Sedangkan BHT 

merupakan antioksidan sintetis yang kemurniannya tinggi. Selain itu struktur 

kimia yang berbeda juga mempengaruhi aktivitas antioksidannya.  

Kemampuan penghambatan reaksi oksidasi oleh ekstrak bekatul beras 

merah lebih besar daripada ekstrak beras merah pecah kulit. Hal ini sesuai dengan 

hasil analisa awal terhadap ekstrak antioksidan beras merah ini yaitu bahwa 

ekstrak antioksidan bekatul beras merah memiliki aktivitas antioksidan yang lebih 

besar daripada beras merah pecah kulit.                        
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pengaruh jenis pelarut terhadap tiap parameter antioksidan yaitu berbeda 

nyata terhadap rendemen, aktivitas antioksidan, total fenol, kadar antosianin dan 

total tokoferol. Pengaruh fraksi beras merah terhadap tiap parameter antioksidan 

yaitu berbeda nyata terhadap rendemen dan total tokoferol, tetapi tidak berbeda 

nyata terhadap aktivitas antioksidan, total fenol dan kadar antosianin.  

Etanol merupakan pelarut terbaik dalam mengekstrak senyawa antioksidan 

dari fraksi-fraksi beras merah. Karakteristik ekstrak antioksidan beras merah 

pecah kulit perlakuan terbaik yaitu: aktivitas antioksidan 94.064%; total fenol 

42.238 mg/g; kadar antosianin 42.224 ppm; total tokoferol 3.069 mg/ml; dan 

rendemen 5.061%. Sedangkan karakteristik ekstrak antioksidan bekatul beras 

merah perlakuan terbaik yaitu: aktivitas antioksidan 94.413%; total fenol 51.192 

mg/g; kadar antosianin 61.706 ppm; total tokoferol 13.936 mg/ml; dan rendemen 

13.307%.  

Ekstraksi dengan gelombang mikro meningkatkan rendemen, aktivitas 

antioksidan, total fenol dan total tokoferol dengan signifikan, tetapi menurunkan 

kadar antosianin dibandingkan dengan ekstrak antioksidan dari ekstraksi pelarut 

konvensional. 

Berdasarkan standard mutu minyak goreng (bilangan peroksida 

maksimum 1 meq/kg), maka urutan kemampuan senyawa antioksidan dalam 

menghambat terjadinya penurunan mutu minyak sawit yaitu: 

BHT > ekstrak antioksidan bekatul  > ekstrak antioksidan beras pecah kulit 
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B. Saran 

1. Pentingnya ditentukan varietas beras merah terbaik  yang  mampu 

menghasilkan ekstrak antioksidan dengan sifat antioksidan terbaik. 

2. Perlu disediakan seperangkat peralatan  microwave standard laboratorium 

sehingga proses ekstraksi bisa berjalan dengan efektif dan efisien. 

3. Perlu dilakukan pemurnian senyawa antioksidan sehingga memudahkan dalam 

pengaplikasiannya.                                  
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LAMPIRAN 1 

METODE ANALISA  

1. Pengujian Aktivitas Antioksidan Metode Penangkapan Radikal DPPH 
(Oufnac et al. , 2007)  

1) Melarutkan 0.200 g ekstrak antioksidan dalam 10 ml metanol. 

2) Larutan DPPH  sebanyak 2 ml (konsentrasi 0.025 g dalam 1000 ml metanol) 

dicampur dengan 20 l larutan ekstrak/metanol dan diinkubasi pada suhu 

kamar selama 30 menit. 

3) Larutan reaksi dipindahkan ke kuvet dan diamati pada 515 nm menggunakan 

spektrofotometer UV. Persentase penghambatan dari absorbansi larutan DPPH 

dihitung menggunakan persamaan:  

% Penghambatan = (Abs

 

kontrol

  

Abs sampel)

 

x 100% 
                                            Abs kontrol  

2. Penentuan Total Senyawa Fenolik (Modifikasi Oufnac et al. , 2007) 

 

Penentuan Kurva Standar Asam Galat  

1) 1 g Asam Galat diencerkan dengan aquades sampai diperoleh konsentrasi 

akhir 50 ppm (selanjutnya disebut sebagai larutan A). 

2) Pembuatan larutan standar dengan konsentrasi 0, 10, 20, 30, 40, 50 ppm, 

dengan cara mengencerkan larutan A sebanyak 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, dan 1 ml 

dengan aquades hingga volume 1 ml. 

3) Melarutkan 0.02 g larutan standar masing-masing konsentrasi dalam 1 ml 

metanol. 



    
4) Mencampur 0.1 ml dari larutan standar tersebut dengan 0.75 ml reagen Folin 

Ciocalteu encer dan dibiarkan pada suhu ruang selama 5 menit. (Catatan: 

Reagen Folin Ciocalteu diencerkan 10 kali menggunakan air deionisasi). 

5) Menambahkan 0.75 ml larutan Sodium Bikarbonat (60 g/L) ke dalam 

campuran dan diinkubasi pada suhu ruang selama 90 menit dan disaring 

menggunakan kertas saring halus 

6) Menentukan absorbansi larutan menggunakan spektrofotometer pada panjang 

gelombang 750 nm. 

7) Pembuatan kurva standar dengan persamaan: 

y = ax + b          (y = absorbansi ; x = kadar fenol)  

 

Penentuan Kadar Fenolik Sampel 

1) Melarutkan 0.02 g ekstrak antioksidan dalam 1 ml metanol. 

2) Mencampur 0.1 ml dari larutan ekstrak antioksidan tersebut dengan 0.75 ml 

reagen Folin Ciocalteu encer dan dibiarkan pada suhu ruang selama 5 menit. 

(Catatan: Reagen Folin Ciocalteu diencerkan 10 kali menggunakan air 

deionisasi). 

3) Menambahkan 0.75 ml larutan Sodium Bikarbonat (60 g/L) ke dalam 

campuran dan diinkubasi pada suhu ruang selama 90 menit. Kemudian 

menyaring campuran tersebut menggunakan kertas saring halus. 

4) Menentukan absorbansi larutan menggunakan spektrofotometer pada panjang 

gelombang 750 nm dan duplo untuk setiap ekstrak antioksidan. 



    
5) Menghitung kadar total fenol berdasarkan persamaan regresi linier dari kurva 

standar asam galat.  

Gambar Kurva Standard Asam Galat   
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3. Penentuan Total Antosianin dengan Metode Perbedaan pH (Giusti and 

Worlstad, 2001) 
1) Pembuatan Buffer KCl pH 1,0 

Membuat larutan buffer KCl 0.025 M pH 1,0 dengan cara mencampurkan 

1.86 g KCl dengan 980 ml aquades dalam beaker. Mengukur pH dengan 

mengaturnya sampai pH 1.0 dengan konsentrasi HCl yang sesuai. 

Dipindahkan dalam wadah 1 L dan ditambahkan aquades sampai 1 L. 

2) Pembuatan Buffer Asetat pH 4.5 

Untuk membuat larutan buffer asetat 0,4 M pH 4.5 dengan cara 

mencampurkan 54.43 g CH3COONa. 3H2O dengan 960 ml aquades dalam 

beaker. Mengukur pH dengan mengaturnya sampai pH 4.5 dengan 

konsentrasi HCl yang sesuai. Dipindahkan dalam wadah 1 L dan 

ditambahkan aquades sampai 1 L. 

3) Menentukan faktor pengenceran yang tepat untuk sampel dengan 

pengenceran menggunakan buffer KCl pH 1 sampai absorbansi sampel 

pada  maksimal masuk dalam kisaran linier dari spektrofotometer 

(absorbansi kurang dari 1.2). 

4) Menyiapkan dua sampel larutan dengan buffer KCl pH 1 dan yang lain 

dengan buffer Na-asetat pH 6.5. Diencerkan tiap-tiap sampel untuk 

menentukan faktor pengenceran. Biarkan 15 menit agar tercampur merata. 

5) Mengukur absorbansi sampel pada  maksimum dan 700 nm.

 

6) Menghitung absorbansi sampel dengan rumus: 

A = (A max 

 

A700) pH 1.0 - (A max 

 

A700) pH 4.5  

7) Penentuan konsentrasi antosianin dihitung dengan rumus: 



    
Konsentrasi Antosianin =   A x MW x  DF x 1000

 
                                                      x  L

 
                                       =  X (mg/1000ml) 

                                       =  X ppm 

Kadar Antosianin           =  X (mg/1000ml) x V larutan (ml)    x  100%  
                                                                 W (mg)  

Keterangan:   

=  koefisien absorbsivitas = 29000 L/mol

 

MW = BM aglikon = 465.2 (Cyanidin-3-Glucoside) 

DF   = Faktor Pengenceran 

W     = Berat Sampel Awal (mg) 

V      =  Volume Larutan (ml)   

4. Penentuan Bilangan Peroksida (AOAC, 1970) 

1) Timbang 5.00 ± 0.05 g contoh dalam 250 ml erlenmeyer bertutup dan 

tambahkan 30 ml larutan asam asetat 

 

khloroform (3 : 2). Goyangkan 

larutan sampai bahan terlarut semua. Tambahkan 0,5 ml larutan jenuh KI. 

2) Diamkan selama 1 menit dengan kadangkaladigoyang kemudian 

tambahkan 30 ml aquades. 

3) Titrasilah dengan 0.1 N Na2S2O3 sampai warna kuning hampir hilang. 

Tambahkan 0.5 ml larutan pati 1%. Lanjutkan titrasi sampai warna biru 

hilang 

4) Angka peroksida dinyatakan dalam miliekivalen dari peroksidadalam 

setiap 1000 g contoh. 



    
Angka Peroksida = ml Na2S2O3

 
x N Na2S2O3

 
x 1000

 
                                             Berat contoh (g)  

5.  Prosedur Pemilihan Perlakuan Terbaik (De Garmo et al. , 1984) 

Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode Indeks 

Efektifitas dengan prosedur pembobotan sebagai berikut: 

a. Mengelompokkan parameter 

b. Memberikan bobot 0-1 pada setiap parameter pada masing-masing kelompok. 

Bobot yang diberikan sesuai dengan tingkat tiap parameter dalam 

mempengaruhi karakteristik antioksidan. 

c. Menghitung Nilai Efektifitas (NE) dengan rumus: 

NE = Nilai total setiap parameter

 

                     Nilai total parameter  

Keterangan: NE = Nilai Efektifitas 

Np = Nilai Perlakuan 

Ntj = Nilai Terjelek 

Ntb = Nilai Terbaik 

Untuk parameter dengan rerata semakin besar semakin baik, maka nilai 

terendah sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai nilai terbaik. 

Sebaliknya untuk parameter dengan nilai semakin kecil semakin baik, maka 

nilai tertinggi sebagai nilai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai terbaik. 

d. Menghitung Nilai Produk (NP) 

Nilai produk diperoleh dari perkalian NE dengan bobot nilai. 



    
e. Menjumlahkan Nilai Produk dari semua parameter pada masing-masing 

kelompok. Perlakuan yang memiliki Nilai Produk tertinggi adalah perlakuan 

terbaik pada kelompok parameter. 

f. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang memiliki Nilai Produk tertinggi.  

6. Analisis Kadar Tokoferol menggunakan HPLC 

a. Sampel ekstrak antioksidan dimasukkan ke dalam kuvet dan dilakukan 

sentrifugasi pada 10000 rpm selama 15 menit. 

b. Fraksi minyak diencerkan 250x dan siap diinjeksikan ke dalam sistem HPLC 

c. Sistem HPLC menggunakan Kolom HPLC Waters 3.9 x 300 mm dan ukuran 

partikel 5 µm; terdiri dari Dimethyloctadecylsilyl yang terikat pada amorphous 

silica; asetonitril; dan air. Fase mobil terdiri dari methanol : air = 95% : 5% 

pada kecepatan alir 1 ml/menit. Dilakukan penghilangan gas ( degassing ) 

terhadap fase mobil dengan sonikasi selama 10 menit. Detektor 

Spektrofotometrik UV diatur pada panjang gelombang 280 nm dan 20 µL 

sampel diinjeksikan ke dalam sistem HPLC 

d. Penentuan puncak tiap jenis tokoferol pada kromatogram sampel ekstrak 

antioksidan berdasarkan kesamaan waktu retensi dengan munculnya puncak 

tiap jenis tokoferol yang ditunjukkan pada kromatogram standard tokoferol. 

e. Kadar Tiap Jenis Tokoferol dihitung berdasarkan rumus: 

Kadar Tokoferol =     Luas Area Sampel    x   Konsentrasi   x   pengenceran 
sampel 
                                  Luas Area Standard          standard* 

*Konsentrasi standard  Tokoferol = 0.02 mg/ml 



    
Total tokoferol  dihitung dengan menjumlahkan tiap kadar tokoferol (mg/ml 

fraksi minyak). Satuan dikonversi menjadi mg/ml ekstrak antioksidan. 

Konversi satuan dihitung berdasarkan kadar minyak pada ekstrak antioksidan. 

Sampel Ekstrak Antioksidan Kadar Minyak (%) 
Metode Konvensional: 
Beras Merah Pecah Kulit 

- Metanol 
- Etanol 
- Aseton 

Bekatul Beras Merah 
- Metanol 
- Etanol 
- Aseton   

20 
30 

71.43  

42.86 
50 

83.33 
Metode Gelombang Mikro: 
Bekatul beras merah (etanol)  50 

 

7. Analisis Rendemen 

Rendemen yang dihasilkan oleh tiap pelarut dari fraksi-fraksi beras merah 

dihitung berdasarkan rumus: 

Rendemen =    Berat Total Ekstrak Antioksidan      x   100% 
                        Berat Total Tepung yang diekstrak           



    
LAMPIRAN 2  

Rerata Karakteristik Kimiawi Bahan Baku  
No. Parameter Tepung Beras Pecah Kulit Tepung Bekatul 
1 Kadar Air (%) 10.9870 10.4402 
2 Kadar Minyak (%) 3.5233 15.7017 
3 Aktivitas Antioksidan (%) 80.3493 84.7861 
4 Total Fenol (mg/g) 2.1833 7.7143 
5 Total Antosianin (ppm) 16.25 18.6 

 

Data Analisa Kimia Ekstrak Antioksidan Beras Merah 

No. Parameter 
Beras Pecah Kulit Bekatul 

Metanol Etanol Aseton Metanol Etanol Aseton 
1 Rendemen 

(%) 
5.6307 
6.3702 
6.3450 

5.3382 
4.7363 
5.1078 

3.4472 
3.9482 
3.2258 

14.6458 
16.3743 
14.9855 

12.6176 
13.8460 
13.4583 

10.6157 
8.8925 
8.7712 

Rerata 6.1135 5.0608 3.5404 15.3352 13.3073 9.4265 
2 Aktivitas Antioksidan 

(%) 
93.4381 
92.4242 
93.5772

 

94.2516 
93.7868 
94.1543

 

87.9116 
86.8149 
87.4837

 

95.2481 
93.4380 
93.5773

 

94.8584 
94.5083 
93.8732

 

92.0421 
91.8785 
89.7231

 

Rerata

 

93.1465

 

94.0642

 

87.4034

 

94.0878

 

94.4133

 

91.2145

 

3 Total Fenol 
(mg/g) 

30.3077 
35.2500 
38.5000 

40.0000 
45.0000 
41.7143 

33.7830 
30.6541 
30.8125 

47.5673 
51.4545 
45.7212 

50.1836 
48.7273 
54.6667 

37.0000 
23.6000 
40.5621 

Rerata 34.6859 42.2381 31.7499 48.2477 51.1925 33.7207 
4 Total Antosianin 

(ppm) 
62.6208 
45.9212 
59.7412 

48.4268 
32.5628 
45.6814 

20.0387 
18.4615 
23.9162 

70.1251 
66.3820 
65.0500 

64.8153 
60.5204 
59.7812 

29.4733 
30.0151 
25.8170 

Rerata 56.0946 42.2237 20.8055 67.1857 61.7056 85.3054 
5 Total Tokoferol 

(mg/ml) 
0.1104 3.0694 10.8611 4.9842 13.9356 32.6569 



    
LAMPIRAN 3 
Analisis Data Menggunakan Rancangan Bersarang (Nested Dessign) 
1. Aktivitas Antioksidan 

Fraksi (F) Beras Pecah Kulit Bekatul 
Pelarut (P) Metanol Etanol Aseton Metanol Etanol Aseton 
Aktivitas 
Antioksidan (%) 

93.4381 94.2516 87.9116 95.2481 94.8584 92.0421 
92.4242 93.7868 86.8149 93.4380 94.5083 91.8785 
93.5772 94.1543 87.4837 93.5773 93.8732 89.7231  

P 279.4395 282.1927 262.2102 282.2634 283.2399 273.6437  
F 823.8424 839.147 

Macam Hipotesis : Faktor F dan P Acak 
Hipotesis: 
1. H0 : 

2
F = 0     ;      H1 : 

2
F  0 

2. H1 : 
2

P = 0      ;      H1 : 
2

P  0 
Tabel ANOVA 

SK db JK KT F hitung F  
F 1 13.0128 13.0128 0.5378 7.71 
P (F) 4 96.7854 24.1964 39.2289* 3.26 
Galat 12 7.4016 0.6168 - - 
Total 17 117.1998 - - - 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT)  
Keterangan:  

1. *=  beda nyata (Nested Design ; =0.05)

 

2. Angka pada kolom  dengan baris yang sama yang diikuti abjad berbeda menunjukkan 
             perbedaan yang signifikan  (BNTP(F) ( =0.05) = 0.9880)

      

Jenis Pelarut Rerata Total Fenol 
  Beras Merah Pecah Kulit: 

- Aseton 
- Metanol  
-

 

Etanol

  

87.4034 a 
93.1465 b 
94.0642 b

  

Bekatul Beras Merah: 
- Aseton 
- Metanol 
-

 

Etanol

  

91.2145 a 
94.0878 b 
94.4133 b

 



    
2. Total Fenol 

Fraksi (F) Beras Pecah Kulit Bekatul 
Pelarut (P) Metanol Etanol Aseton Metanol Etanol Aseton 
Total Fenol 
(mg/g) 

30.3077 40.0000 29.8413 47.5673 50.1836 37.0000 
35.2500 45.0000 27.0451 51.4545 48.7273 23.6000 
38.5000 41.7143 27.6582 45.7212 54.6667 40.5621  

P 104.0577 126.7143 84.5446 144.7430 153.5776 101.1621  
F 315.3166 399.4827 

Macam Hipotesis : Faktor F dan P Acak 
Hipotesis: 
1. H0 : 

2
F = 0     ;    H1 : 

2
F  0 

2. H1 : 
2

P = 0      ;    H1 : 
2

P  0 
Tabel ANOVA 

SK db JK KT F hitung F ( =0.05)

 

F 1 393.5518 393.5518 1.9153 7.71 
P (F) 4 821.8996 205.4749 9.9605* 3.26 
Galat 12 247.5479 20.6290   
Total 17 1462.9993 -   

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 
Keterangan:  

1. *=  beda nyata (Nested Design ; =0.05)

 

2. Angka pada kolom dengan baris yang sama yang diikuti abjad berbeda menunjukkan 
             perbedaan yang signifikan (BNTP(F) ( =0.05) = 5.7140)

    

Jenis Pelarut

 

Rerata Total Fenol

 

Beras Merah Pecah Kulit: 
- Aseton 
- Metanol  
- Etanol  

28.1815 a 
34.6859 b 
42.2381 c 

Bekatul Beras Merah: 
- Aseton 
- Metanol 
- Etanol  

33.7207 a 
48.2477 b 
51.1925 b 



    
3. Kadar Antosianin 

Fraksi (F) Beras Pecah Kulit Bekatul 
Pelarut (P) Metanol Etanol Aseton Metanol Etanol Aseton 
Kadar Antosianin 
(mg/g) 

62.6208 48.4268 20.0387 70.1251 64.8153 29.4733 
45.9219 32.5628 18.4615 66.3820 60.5204 30.0151 
59.7412 45.6814 23.9162 65.0500 59.7812 25.8170  

P 168.2839 126.6710 62.4164 201.5571 185.1169 85.3054  
F 357.3713 471.9794 

Macam Hipotesis : Faktor F dan P Acak 
Hipotesis: 
1. H0 : 

2
F = 0     ;    H1 : 

2
F  0 

2. H1 : 
2

P = 0      ;    H1 : 
2

P  0  

Tabel ANOVA 
SK db JK KT F hitung F ( =0.05)

 

F 1 729.7231 729.7231 0.6436 7.71 
P (F) 4 4535.0320 1133.758 38.0081* 3.26 
Galat 12 357.9529 29.8294   
Total 17 5622.708 -   

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 
Keterangan:  

1. *=  beda nyata (Nested Design ; =0.05)

 

2. Angka pada kolom  dengan  baris yang sama  yang diikuti abjad berbeda menunjukkan 
             perbedaan yang signifikan (BNTP(F) ( =0.05) = 6.8710)

   

Jenis Pelarut Rerata Kadar Antosianin 
Beras Merah Pecah Kulit: 

- Aseton  
- Etanol  
- Metanol  

20.8055 a 
42.2237 b 
56.0946 c 

Bekatul Beras Merah: 
- Aseton 
- Etanol  
- Metanol 

   
28.4351 a 
61.7056 b 
67.1857 b 



    
4. Rendemen 

Fraksi (F) Beras Pecah Kulit Bekatul 
Pelarut (P) Metanol Etanol Aseton Metanol Etanol Aseton 
Rendemen 
(%) 

5.6307 5.3382 3.4472 14.6458 12.6176 10.6157 
6.3702 4.7363 3.9482 16.3743 13.8460 8.8925 
6.6345 5.1078 3.2258 14.9855 13.4583 8.7712  

P 18.3459 15.1823 10.6212 46.0056 39.9219 28.2794  
F 44.1494 114.2069 

Macam Hipotesis : Faktor F dan P Acak 
Hipotesis: 
1. H0 : 

2
F = 0    ;    H1 : 

2
F  0 

2. H1 : 
2

P = 0     ;    H1 : 
2

P  0 
Tabel ANOVA 

SK db JK KT F hitung F ( =0.05)

 

F 1 272.6696 272.6696 17.0046* 7.71 
P (F) 4 64.1400 16.0350 35.5938* 3.26 
Galat 12 5.4058 0.4505   
Total 17 342.2154    

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 
Keterangan:  

1. *=  beda nyata (Nested Design ; =0.05)

 

2. Angka pada kolom dengan baris yang sama yang diikuti abjad berbeda menunjukkan  
             perbedaan yang signifikan (BNTF ( =0.05) = 0.6894) dan (BNTP(F) ( =0.05) = 0.8444)

  

Fraksi

 

Rerata Rendemen

 

Beras Merah Pecah Kulit 
Bekatul Beras Merah 

4.9055 a 
12.6896 b 

Jenis Pelarut Rerata Rendemen 
Beras Merah Pecah Kulit: 

- Aseton  
- Etanol  
- Metanol  

3.5404 a 
5.0608 b 
6.1153 c 

Bekatul Beras Merah: 
- Aseton 
- Etanol  
- Metanol  

9.4265 a 
13.3073 b 
15.3352 c 



    
LAMPIRAN 4  

Penentuan Perlakuan Terbaik Metode De Garmo 
1. Pengelompokan Parameter dan Pembobotan 

Parameter Bobot 
Aktivitas antioksidan 0.4 
Total Fenol 0.15 
Total Antosianin 0.15 
Total Tokoferol 0.15 
Rendemen 0.15 

  

2. Perhitungan 

Parameter 
Beras Pecah Kulit Bekatul 

Metanol Etanol Aseton Metanol Etanol Aseton 
NE: 

- Aktivitas Antioksidan 
- Total Fenol 
- Total Antosianin 
- Total Tokoferol 
-

 

Rendemen  

0.8622 
0.4627 
1 
0 
1  

1 
1 
0.6069 
0.2752 
0.5905  

0 
0 
0 
1 
0  

0.5527 
0.8314 
1 
0 
1  

1 
1 
0.8586 
0.3235 
0.6568  

0 
0 
0 
1 
0 

NP: 
- Aktivitas Antioksidan 
- Total Fenol 
- Total Antosianin 
- Total Tokoferol 
-

 

Rendemen  

0.3449 
0.0694 
0.15 
0 
0.15  

0.4 
0.15 
0.0910 
0.0413 
0.0886  

0 
0 
0 
0.15 
0  

0.2211 
0.1247 
0.15 
0 
0.15  

0.4 
0.15 
0.1288 
0.0485 
0.0985  

0 
0 
0 
0.15 
0 

Total 0.7143 0.7709 
*

 

0.15 0.6458 0.8258 
*

 

0.15  

Keterangan: * = perlakuan terbaik   



    
LAMPIRAN 5  

Data Hasil Pengamatan terhadap Ekstrak Antioksidan Hasil dari Ekstraksi Metode Konvensional dan Gelombang Mikro 

Parameter Ulangan 
Ekstrak Antioksidan Bekatul 

Ekstraksi konvensional Ekstraksi Mikrowave 

Rendemen 
(%) 

n1

 

12.6176 19.6473 
n2

 

13.8460 16.6023 
n3

 

13.4583 - 

 

13.3073 18.1248 

Aktivitas Antioksidan 
(%) 

n1

 

94.8584 95.8764 
n2

 

94.5083 96.0135 
n3

 

93.8732 - 

 

94.4133 95.9450 

Total Fenol 
(mg/g) 

n1

 

50.1836 60.0790 
n2

 

48.7273 59.5574 
n3

 

54.6667 - 

 

51.1925 59.8182 

Kadar antosianin 
(ppm) 

n1

 

64.8153 48.1347 
n2

 

60.5204 46.5675 
n3

 

59.7812 - 

 

61.7056 47.3511 
Total Tokoferol (mg/ml) n 13.9356 24.7230 

         



    
LAMPIRAN 6  

Data Hasil Analisis Uji-t Independen 
Hipotesis: 
H0 : µA = µB 

H1 : µA  µB  

(Data diasumsikan mengikuti sebaran normal)  

a. Analisis Uji-t antara Tepung  Beras Merah Pecah Kulit dan Bekatul Beras Merah 
Parameter s2

A s2
B s2 thit t /

 

Kesimpulan 

Kadar Minyak (%) 0.0042 0.0292 0.0167 94.26 3.182 terima H1

 

Aktivitas Antioksidan (%) 0.2494 0.0094 0.1694 4.0769 3.182 terima H1

 

Total Fenol (mg/g) 0.2142 0.3238 0.2690 13.0602 3.182 terima H1

 

Kadar antosianin (ppm) 7.3891 1.228 5.3354 6.8076 3.182 terima H1

  

b. Analisis Uji-t antara Ekstrak Antioksidan Bekatul Beras Merah Konvensional dan Mikrowave 
Parameter s2

A s2
B s2 thit t /

 

Kesimpulan 

Rendemen (%) 0.3943 4.6360 1.8082 3.9246 3.182 terima H1

 

Aktivitas Antioksidan (%) 0.0509 0.0094 0.0371 5.3623 3.182 terima H1

 

Total Fenol (mg/g) 9.5826 0.1360 6.4328 3.7255 3.182 terima H1

 

Kadar antosianin (ppm) 1.8832 1.4233 1.7299 5.9339 3.182 terima H1

  

Keterangan: 
s2

A  = ragam perlakuan A 
s2

B  = ragam perlakuan B 
s2  = ragam gabungan dari  perlakuan A dan B      



    
LAMPIRAN 7  

Kromatogram HPLC Hasil Analisis Kadar Tokoferol 
1. Ekstrak Antioksidan Beras Merah Pecah Kulit dari Ekstraksi Etanol Konvensional / Perlakuan Terbaik   

2. Ekstrak Antioksidan Bekatul Beras Merah dari Ekstraksi Etanol Konvensional / Perlakuan Terbaik    



    
3. Ekstrak Antioksidan Bekatul Beras Merah dari Ekstraksi Gelombang Mikro                   



    
LAMPIRAN 8 
Karakteristik Puncak Standard Tokoferol untuk Penentuan Puncak Tokoferol pada Kromatogram Sampel Ekstrak 
Antioksidan 

Jenis Tokoferol 
Karakteristik Puncak Standard 

Waktu Retensi Luas Area 
-Tokoferol

 

5.53

 

96600

 

-Tokoferol 6.47 81142 
-Tokoferol 4.69 52503 
-Tokoferol 8.14 79100 

 

Perbandingan Kadar Tokoferol dalam Ekstrak Antioksidan Beras Merah Tanpa dan Dengan Germinasi 

Jenis Tokoferol 
Kadar tokoferol pada ekstrak antioksidan beras merah 

pecah kulit (mg/ml) dari Ekstraksi Etanol  Konvensional 
(Kromatogram 1) 

-Tokoferol 0.202 
-Tokoferol 1.078 
-Tokoferol 0.254 
-Tokoferol 1.534 

Total Tokoferol 3.068 

 

Perbandingan Tokoferol Pada Ekstrak Bekatul yang Menggunakan Ekstraksi Konvensional dan Gelombang Mikro 

Jenis Tokoferol 
Kadar tokoferol  

pada ekstrak antioksidan bekatul beras merah (mg/ml) 
Ekstraksi Konvensional (Kromatogram 2) Ekstraksi Microwave (Kromatogram 3) 

-Tokoferol 2.990 0.652 
-Tokoferol 8.634 13.738 
-Tokoferol - 2.382 
-Tokoferol 2.311 7.951 

Total Tokoferol 13.935 24.723 



    
LAMPIRAN 9  

Dokumentasi Penelitian  

1. Foto Bahan Baku Fraksi-Fraksi Beras Merah 

                                                

                                                             
   

Tepung Beras Merah Pecah

 

Kulit Tepung Bekatul Beras Merah 

Gabah Beras Merah Beras Merah Pecah Kulit 



    
2. Foto Ekstrak Antioksidan Beras Merah  

                                                                                                         

                                                                           

Ekstrak Antioksidan 
Beras Merah Pecah 

Kulit (Metanol) 

Ekstrak Antioksidan 
Beras Merah Pecah 

Kulit (Etanol) 

Ekstrak Antioksidan 
Beras Merah Pecah 

Kulit (Aseton) 

Ekstrak Antioksidan 
Bekatul Beras Merah 

(Metanol) 

Ekstrak Antioksidan 
Bekatul Beras Merah 

(Etanol) 

Ekstrak Antioksidan 
Bekatul Beras Merah 

(Aseton) 

Ekstrak Antioksidan 
Bekatul Beras Merah 

(Mikrowave)  
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