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RINGKASAN 

Produksi kelapa sawit Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dan 

saat ini menempati urutan kedua produksi terbesar dunia setelah Malaysia dan 

diperkirakan pada 2010 Indonesia merupakan penghasil minyak sawit terbesar. 

Minyak kelapa sawit dalam bentuk CPO (Crude Palm Oil) ini nantinya dimurnikan 

hingga diperoleh minyak goreng yang siap konsumsi. Pada proses pemurnian CPO, 

dilakukan proses pemucatan (bleaching) yang bertujuan untuk menghilangkan 

senyawa berwarna dari minyak yang terdiri dari warna merah-coklat (karotenoid, 

xanthophyl, gosipol). Proses bleaching dilakukan melalui teknik adsorbsi pigmen 

dengan menggunakan adsorben.  Dari proses bleaching ini  dihasilkan limbah padat 

yaitu spent bleaching earth. Rekoveri spent bleaching earth untuk mendapatkan 

komponen minor dari minyak sawit yang mengandung pigmen karotenoid merupakan  

salah satu  upaya peningkatan nilai ekonomi dari limbah.   

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio pelarut 

aseton:heksan yang digunakan selama proses eksktrasi serta pengaruh suhu terhadap 

kadar betakaroten yang dihasilkan. Penelitian ini diharapakan mampu menberikan 

suatu langkah inovasi dalam pemanfaatan limbah secara optimal. 

Rancangan Percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) dengan 2 faktor yaitu rasio pelarut aseton:heksan (1:1, 1:2, 

1:3 v/v) dan suhu ekstraksi 30 ºC dan 40 ºC dengan 3 kali ulangan. Data hasil 

pengamatan dianalisa ragam (ANOVA), apabila terdapat pengaruh yang nyata, maka 

dilanjutkan dengan uji BNT pada α=0,05.  

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh rasio jenis pelarut aseton:heksan 

serta suhu eksraksi berpengaruh nyata (α=0,05) pada parameter kadar betakaroten, 

asam lemak bebas, bilangan peroksida, dan warna. Kadar betakaroten tertingi 

diperoleh pada perlakuan aseton:heksan 1:3 dan suhu ekstraksi 40 ºC dengan kadar 

sebesar 202,76 ppm dengan tingkat rekoveri betakaroten mencapai 93,88%. Proses 

pemisahan pigmen betakaroten dengan kolom kromatografi dapat menurunkan kadar 

asam lemak bebas dan bilangan peroksida. Rata-rata penurunan kadar asam lemak 

bebas hingga 94,22% serta bilangan peroksida hingga 95,53%. Aktivitas antioksidan 

tertinggi diperoleh pada konsentrasi 400 ppm pada perlakuan aseton:heksan 1:2 dan 

suhu ekstraksi 40 ºC dengan aktivitas sebesar 23,83%. Perlakuan terbaik 

menggunakan metode De Garmo diperoleh pada kombinasi perlakuan rasio 

aseton:heksan 1:3 dan suhu ekstraksi 40 ºC dengan nilai kadar betakaroten 195,74 

ppm, kadar asam lemak bebas 1,53%, bilangan peroksida 0,17 mek/kg, Nilai L, a* 

dan b* berturut-turut 25,27; 12,48; 12,77. Dengan tingkat rekoveri sebesar 91,71%. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa limbah spent bleaching earth 

masih memiliki potensi sebagai sumber karotenoid alami. 

 

Kata kunci: Rekoveri, Betakaroten, Spent Bleaching Earth  
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SUMMARY 

Palm oil  production in Indonesia has experienced an increase every year as 

can be seen from the biggest oil production after Malaysia in the world. It is predicted 

that 2010 Indonesia will become the biggest palm oil producer. Palm oil in the form 

CPO (Crude Palm Oil) will be purified into a readily cooking oil consumption. In the 

process of CPO purification, there will be a bleaching process which is intended to 

eliminate chromatic compound oil with red-brown colour (karotenoid, xantophyl, 

gosipol). The bleaching process is done through the technique of adsorption pigment  

using adsorben. This bleaching process will produce solid waste is called spent 

bleaching earth. Recovery of spent bleaching earth is intended to get the minor 

component which consist of pigment carotenoid. This effort belongs to one way to 

increase the economical value of waste.   

 Intention of this research is to know influence of ratio solvent  aseton:heksan 

used during the process extraction and the influence of temperature to rate of 

betakaroten produced. This research excpected to give one way ahead as an 

innovation to exploit the waste. 

 This research used Randomized Block Design (RAK) using  2 factor, the 

solvent ratio of aseton:heksan ( 1:1, 1:2, 1:3 v/ v) and temperature of extraction 30 º 

C and 40 º C repeat 3 times. The result of research will be  analyzed usimg  ANOVA, 

if there  were significant effort, continued with test of BNT at α= 0,05. 

 The result of research showed that the solvent ratio of aseton:heksan along 

with extraction temperature has an reality influence (α= 0,05) on  rate parameter of 

caroten, free fatty acid, peroxide number, and colour. Highest carotene obtained  

combination on the solvent ratio of aseton:heksan 1:3 at temperature of extraction 40 

°C with value of betacaroten 202,74 ppm and degree of recovery of carotene was 

93,88%. Coloum kromatograpy can decrease number of free fatty acid and peroxide 

number. Decrease average of free fatty acid until 94,22% and peroxide number until 

95,53%. Highest activity of antioxidant obtained at the concentration  400 ppm on the 

combination the solvent ratio of aseton:heksan 1:3 dan temperature of extraction 40 

°C with activity of antioxidant was 23,83%. Best treatment use method of De Garmo 

obtain the combination treatment of ratio of aseton:heksan 1:3 and temperature of 

extraction 40 º C with rate value of betakaroten 20536 µ g / 100g, free fat acid 

contents 1,53%, peroxide number 0,17 mek, Assess L, a* and b* successively 25,27; 

12,48; 12,77. Based on the result of this research, it can be concluded that waste of 

spent earth bleaching still has the potency as source of natural karotenoid. 

 

Key word: Recovery, Betacaroten, Spent bleaching earth, 
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I   PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Produksi kelapa sawit di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 

ketahun yang saat ini menempati urutan kedua produksi terbesar dunia setelah 

Malaysia. Menurut Dirjen Perkebunan (2009) produksi minyak sawit Indonesia naik 

dari 3,4 juta ton pada tahun 1993 menjadi sekitar 19,2 juta ton pada tahun 2008.  

Minyak kelapa sawit dalam bentuk CPO (Crude Palm Oil) ini nantinya dimurnikan 

hingga diperoleh minyak goreng. Pada proses pemurnian CPO, dilakukan proses 

pemucatan (bleaching) yang bertujuan untuk menghilangkan senyawa berwarna dari 

minyak yang terdiri dari warna merah-coklat (karotenoid, xanthophyl, gosipol) atau 

warna hijau (klorofil) (Akoh and David. 1998).  

Proses bleaching dilakukan melalui teknik adsorpsi pigmen dengan 

menggunakan adsorben.  Dari proses bleaching ini  dihasilkan limbah padat yaitu 

spent bleaching earth.  Pemanfaatan  spent bleaching earth untuk mendapatkan 

komponen minor dari minyak sawit berupa karotenoid dengan kadar berkisar antara 

500-700 ppm  (Naibaho. 1983)  merupakan  salah satu  upaya peningkatan nilai 

ekonomi dari limbah padat hasil pemurnian minyak kelapa sawit mentah. Kadar 

betakaroten dalam CPO ini lebih besar jika dibandingkan dengan wortel yang 

nilainya berkisar antara 754 ug (Anonim, 2009) 

 Karotenoid yang terdiri dari kelompok alfa dan beta karoten  mempunyai 

banyak manfaat diantaranya yaitu berperan sebagai pencegah defisiensi vitamin 

(Muhilal, 1991), pencegah penyakit degeneratif karena bersifat sebagai antioksidan 

yang bisa  memutus  reaksi oksidasi (Iwasaki dan Murakoshi, 1992).   



 

 

Ekstraksi menggunakan kombinasi pelarut telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti. Kusuma dkk (1998) mengekstrak karotenoid dari wortel dengan 

menggunakan pelarut aseton-metanol (7:2 v/v). Menurut AOAC (1999), karotenoid 

dapat juga diekstrak dengan kombinasi pelarut aseton-heksana (4:6) dengan 

penambahan MgCO3.  Faktor-faktor penting yang mempengaruhi ektraksi 

betakaroten adalah jenis pelarut yang digunakan, suhu, dan metode ekstraksi.  Untuk 

mengekstrak betakaroten diperlukan pelarut dengan polaritas tertentu serta suhu yang 

tepat sehingga betakaroten dapat terekstrak maksimum tanpa mengalami kerusakan 

selama proses ekstraksi. Madhavi et al (1996) menyatakan bahwa betakaroten hampir 

keseluruhan rusak jika dibiarkan pada udara luar  pada suhu 45 ⁰C.  

1.2   Tujuan Penelitian 

Mengetahui rasio jenis pelarut heksana:aseton serta suhu ekstraksi yang tepat 

untuk mendapatkan kembali karoten dari spent bleaching earth 

1.3   Manfaat 

Memanfaatkan limbah spent bleaching earth  hasil penjernihan minyak yang 

belum termanfaatkan secara optimal dengan cara merekoveri komponen minor yang 

berada didalamnya. serta  

1.4   Hipotesis 

 Diduga bahwa rasio pelarut aseton:heksan serta suhu ekstraksi yang berbeda  

berpengaruh terhadap kadar karoten yang dihasilkan 

 

 

 

 



 

 

II   TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Kelapa Sawit 

 Tanaman Kelapa Sawit secara umum waktu tumbuh rata-rata 20-25 tahun. 

Pada tiga tahun pertama disebut sebagai  kelapa sawit muda, hal ini dikarenakan 

kelapa sawit tersebut belum menghasilkan buah. Kelapa sawit mulai berbuah pada 

usia empat sampai enam tahun. Dan pada usia tujuh sampai sepuluh tahun disebut 

sebagi periode matang (the mature periode), dimana pada periode tersebut mulai 

menghasilkan buah tandan segar ( Fresh Fruit Bunch). Tanaman kelapa sawit pada 

usia sebelas sampai dua puluh tahun mulai mengalami penurunan produksi buah 

tandan segar. Dan terkadang pada usia 20-25 tahun tanaman kelapa sawit mati 

(Anonim, 2009) 

 Semua komponen buah sawit dapat dimanfaatkan secara maksimal. Buah 

sawit memiliki daging dan biji  sawit (kernel), dimana daging  sawit dapat diolah 

menjadi CPO (crude palm oil) sedangkan buah sawit diolah menjadi PK (kernel 

palm). Ekstraksi CPO rata-rata 20 % sedangkan PK 2.5%. Minyak sawit dapat 

dipergunakan untuk bahan makanan dan industri melalui proses penyulingan, 

penjernihan dan penghilangan bau atau RBDPO (Refined, Bleached and Deodorized 

Palm Oil). Disamping itu CPO dapat diuraikan untuk produksi minyak sawit padat 

(RBD Stearin) dan untuk produksi minyak sawit cair (RBD Olein). RBD Olein 

terutama dipergunakan untuk pembuatan minyak goreng. Sedangkan RBD Stearin 

terutama dipergunakan untuk margarin dan shortening, disamping untuk bahan baku 

industri sabun dan deterjen. Pemisahan CPO dan PK dapat menghasilkan oleokimia 

dasar yang terdiri dari asam lemak dan gliserol. Secara keseluruhan proses 



 

 

penyulingan minyak  sawit tersebut dapat menghasilkan 73% olein,  21% stearin, 5% 

PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) dan 0.5% buangan (Satyawibawa, 1992). 

Komponen kualitas minyak yang menjadi prioritas utama untuk diperbaiki adalah 

kandungan asam lemak tak jenuh (ALTJ), khususnya kandungan asam oleat dan 

komponen minor minyak sawit, seperti betakaroten, tokopherol, dan tokotrienol.  

 Kandungan zat gizi mikro dalam minyak sawit sangat beragam jenisnya, 

yang berguna untuk tubuh dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal. Zat gizi 

mikro itu dikenal sebagai komponen aktif seperti karotenoid pro-vitamin A 

(betakaroten), karotenoid non pro-vitamin A, tokoferol dan tokotrienol, asam lemak 

esensial (Linoleat dan Linolenat) dan fitosferol (Anonim, 2008
a
). 

 

2.2  Proses Pemurnian Minyak  

 Lemak dan minyak yang sudah diisolasi dari sumbernya banyak 

mengandung bahan-bahan resin, karbohidrat, protein, sterol, zat warna, fosfatida dan 

asam lemak bebas (Buckle et al, 1987).  Minyak yang belum dimurnikan 

mengandung bermacam-macam kotoran yang tidak larut, kotoran yang berbentuk 

suspensi koloid maupun kotoran yang larut dalam minyak.  Kotoran yang tidak larut 

dalam minyak terdiri atas partikel jaringan, lendir, getah dan mineral yang terdiri dari 

Fe, Cu, Mg, Ca serta air.  Kotoran yang berbentuk suspensi koloid dalam minyak 

terdiri atas fosfolipid, karbohidrat dan senyawa yang mengandung nitrogen.  Kotoran 

terlarut dalam minyak terdiri dari asam lemak bebas, sterol, hidrokarbon, zat warna 

yang terdiri atas karotenoid dan klorofil (Ketaren, 1986). 

 Tujuan utama dari proses pemurnian minyak adalah menghilangkan asam 

lemak bebas, fosfatida, bahan  resin dan protein (Buckle et al, 1987), rasa serta bau 



 

 

yang tidak enak, warna yang tidak menarik, dan  memperpanjang umur simpan 

dikonsumsi atau digunakan sebagai bahan mentah dalam industri (Ketaren, 1986). 

Cara pemurnian minyak yang biasa dilakukan terdiri atas beberapa tahapan proses 

pemurnian: 

1. Degumming  

  Pemisahan gum bertujuan untuk menghilangkan partikel-partikel halus yang 

tersuspensi atau yang berbentuk koloidal (Winarno, 2002), pemisahan getah atau 

lendir yang terdiri atas fosfatida, protein, residu, karbohidrat, resin dan air tanpa 

mengurangi jumlah asam lemak bebas yang terdapat dalam minyak (Ketaren, 

1986).  

2. Netralisasi 

 Netralisasi merupakan suatu proses untuk memisahkan asam lemak bebas dari 

minyak dengan cara mereaksikan asam lemak bebas dengan basa atau pereaksi 

lainnya sehingga membentuk sabun (Ketaren, 1986).   

3.  Pemucatan (Bleaching) 

 Pemucatan adalah suatu tahap proses pemurnian minyak untuk menghilangkan 

zat-zat warna yang tidak disukai dalam minyak.  Pemucatan ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan warna minyak yang lebih memikat konsumen dan sesuai 

dengan kebutuhannya. (Satyawibawa, 1992). Menurut (Akoh and David, 1998). 

Warna yang dihilangkan pada proses pemucatan yaitu (karotenoid, xanthophyl, 

gosipol) atau warna hijau (klorofil). 

4.   Deodorisasi 

 Deodorisasi adalah tahap pemurnian minyak yang bertujuan untuk 

menghilangkan bau dan rasa (flavor) yang tidak enak dalam minyak (Ketaren, 



 

 

1986).  Deodorisasi dilakukan dalam botol vakum, kemudian dipanaskan 

dengan mengalirkan uap panas yang akan membawa senyawa volatil.  Pada 

akhir proses deodorisasi lemak atau minyak harus segera didinginkan untuk 

mencegah kontak dengan oksigen (Winarno, 2002). 

 

2.2.1  Pemucatan (Bleaching) 

 Tahap yang terpenting dalam pemurnian minyak nabati adalah penghilangan 

bahan-bahan berwarna yang tidak diinginkan proses ini umumnya disebut dengan 

bleaching (pemucatan) atau penghilangan warna (Ketaren, 1986). Menurut (Pasaribu, 

2004) pemucatan minyak sawit dan lemak lainnya yang telah dikenal antara lain:  

1.   Pemucatan dengan adsorpsi; cara ini dilakukan dengan menggunakan bahan  

pemucat seperti tanah liat (clay) dan karbon aktif.  

2.    Pemucatan dengan oksidasi; oksidasi ini bertujuan untuk merombak zat warna 

yang ada pada minyak tanpa menghiraukan kualitas minyak yang dihasilkan, 

proses pemucatan ini banyak dikembangkan pada industri sabun.  

3.    Pemucatan dengan panas; pada suhu yang tinggi zat warna akan mengalami 

kerusakan, sehingga warna yang dihasilkan akan lebih pucat. Proses ini selalu 

disertai dengan kondisi hampa udara.  

4. Pemucatan dengan hidrogenasi. Hidrogenasi bertujuan untuk menjenuhkan 

ikatan rangkap yang ada pada minyak tetapi ikatan rangkap yang ada pada 

rantai karbon kerotena akan terisi atom H. Karotenoid yang terhidrogenasi 

warnanya akan bertambah pucat.  

Pemucatan dilakukan dengan cara mencampur minyak dengan sejumlah kecil 

adsorben, seperti tanah serap (filler earth), lempung aktif (activated clay) dan arang 



 

 

aktif atau dapat juga menggunakan bahan kimia. Adsorben yang digunakan untuk 

memucatkan minyak terdiri dari tanah pemucat (bleaching earth) dan arang 

(bleaching carbon). Bahan pemucat ini merupakan sejenis tanah liat dengan 

komposisi utama teriri dari SiO2, Al2O3, air terikat serta ion kalsium, magnesium 

oksida dan besi oksida (Andersen. 1962 dalam Ketaren 1986). 

 Daya pemucat bleaching earth disebabkan karena ion Al
3+

 pada permukaan 

partikel adsorben dapat mengadsopsi partikel zat warna. Zat warna dalam minyak 

akan diserap oleh permukaan adsorben dan juga menyerap suspense koloid (gum dan 

resin) serta hasil degradasi minyak (Ketaren, 1986). 

Cara pemucatan minyak kelapa sawit yang umum dikembangkan ialah 

kombinasi pemucatan adsorben dengan pemucatan panas. Dasar pemilihan tentang 

cara pemucatan tergantung pada faktor warna, kehilangan minyak, kualitas minyak 

dan biaya pengolahan (Buckle, 1990). 

Pemucatan dengan menggunakan tanah pemucat prinsipnya adalah 

pemucatan dengan adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa penyerapan pada lapisan 

permukaan atau antar fasa, dimana molekul dari suatu materi terkumpul pada bahan 

pengadsorbsi atau adsorben. Ditinjau dari bahan yang teradsorbsi dan bahan 

pengadsorben adalah dua fasa yang berbeda, oleb sebab itu dalam peristiwa adsorbsi, 

materi teradsorpsi akan terkumpul antar muka kedua fasa tersebut (Pasaribu, 2004)  

Penggunaan adsorben serta panas yang digunakan dalam proses pemucatan 

ini tidaklah selalu sama untuk semua pabrik pengolahan minyak kelapa sawit, tetapi 

tergantung pada kondisi minyak kelapa sawit, proses pabrik tertentu serta sifat 

adsorben yang digunakan, umumnya penggunaan adsorben adalah (1-5%) dari berat 

minyak (Pasaribu, 2004) 



 

 

Adsorben yang sering digunakan adalah tanah pemucat (bleaching earth) 

dan karbon aktif. Karbon aktif sangat baik digunakan sebagai adsorben pada larutan 

yang mengandung gugus karboksil, phenol, karbonil, normal lakton dan Asam 

karboksilat anhidrida, sehingga sesuai digunakan pada minyak yang banyak 

mengandung klorofil dan tokoferol. Percampuran bleaching earth dan karbon aktif 

dengan perbandingan 1:25 ternyata menaikkan kemampuan daya pemucatan 

dibandingkan bila bleaching earth dan karbon aktif digunakan secara sendiri-sendiri 

(Sembiring, 2003) 

Bleaching clay (bleaching earth) merupakan sejenis tanah liat dengan 

komposisi utama terdiri dari SiO2, Al2O3, air terikat ion kalsium, magnesium oksida 

dan besi oksida (Ketaren, 1986) 

 

2.3  Spent Bleaching Earth 

 Menurut Hassan (2006), spent bleaching earth merupakan  limbah yang 

dihasilkan dari refining atau pemurnian minyak sawit, tepatnya setelah proses 

bleaching (pemucatan) minyak sawit kasar atau Crude Palm Oil (CPO). Pernyataan 

tersebut diperkuat oleh Wahyudi (2000) yang mengemukakan bahwa spent bleaching 

earth atau bleaching earth bekas merupakan adsorben bekas pakai yang dihasilkan 

dari proses refining CPO. Bleaching earth bekas pada dasarnya merupakan campuran 

antara fresh bleaching earth dengan senyawa hidrokarbon dari CPO. Senyawa 

hidrokarbon ini dengan proses pemanasan akan menjadi coke atau arang. 

 Ng et al. (1997) mengemukakan bahwa untuk memproduksi lebih dari 60 

juta ton minyak ditambahkan lumpur aktif (bleaching earth) sebanyak 0,5 - 1 %, 

kemudian diikuti pula dengan dihasilkanya sisa padatan lumpur atau yang disebut 



 

 

dengan spent bleaching earth. Diperkirakan jumlahnya mencapai 600.000 ton di 

seluruh dunia. Penyataan ini diperkuat oleh (Seng, Lee, and Liew, 2001) yang 

menyatakan bahwa limbah spent bleaching earth menjadi masalah yang potensial 

dalam kegiatan produksi karena pertumbuhan industri yang menggunakan bleaching 

clay atau bleaching earth dalam proses produksinya sangat cepat, yang serentak 

diikuti dengan meningkatnya jumlah limbah yang dihasilkan  

 

2.4   Karotenoid 

  Karotenoid adalah suatu pigmen alami berupa zat warna kuning sampai 

merah yang mempunyai struktur alifatik atau alisiklik yang tersusun oleh 8 unit 

isoprene, 4 gugus metal dan selalu terdapat ikatan ganda terkonjugasi diantara gugus 

metil tersebut. Dari fungsinya karetonoid dapat dibagi menjadi atas dua golongan 

yaitu yang bersifat nutrisi aktif, seperti betakaroten dan non nutrisi aktif seperti 

fucosantin, neosantin dan violasantin (Tan et al., 1995). Berdasarkan unsur 

penyusunnya, karotenoida terdiri dari dua golongan yaitu karoten dan xantofil (Choo 

et al., 1989).  

Karetonoid sensitif terhadap cahaya dan oksidasi, serta stabil terhadap panas bila 

berada pada keadaan yang bebas oksigen, kecuali terhadap beberapa perubahan 

stereoisomerat. Karetonoid juga tidak stabil terhadap asam. Secara umum, karetonoid 

berada dalam bentuk isomer all-trans, walaupun terdapat beberapa bentuk alami 

mono-cis dan poli-cis (Winarno, 2002). 

 Oksidasi karetonoid lebih cepat terjadi dengan adanya katalis logam 

khususnya tembaga, besi dan mangan. Oksidasi akan membuka cincin β-ionon pada 



 

 

ujung molekul karoten sehingga menyebabkan kerusakan aktifitas karoten tersebut 

sebagai provitamin A (Iwasaki dan Murakoshi, 1992). 

 

2.4.1  Karoten 

 Karoten tersusun oleh unsur-unsur C, H, dan O (Wirahadikusumah, 1985). 

Karetonoid umum yang dikenal sebagai sumber vitamin A adalah  betakaroten 

(100%), α-karoten (53%), γ-karoten. Komponen  betakaroten sebagai salah satu zat 

gizi yang mempunyai beberapa aktifitas biologis yang bermanfaat bagi tubuh. Seperti 

yang disampaikan oleh Tan (1987) dan Muhilal (1991) bahwa betakaroten dapat 

digunakan untuk menanggulangi kebutaan karena xeroftalmia, mengurangi peluang 

terjadinya penyakit kanker, proses penuaan yang terlalu dini, meningkatkan imunisasi 

tubuh dan mengurangi terjadinya penyakit degeneratif. 

 Karoten banyak terdapat dalam bahan-bahan nabati seperti pada sayuran 

hijau, buah-buahan berwarna kuning dan merah, minyak sawit serta beberapa jenis 

mikroorganisme yang pada saat ini banyak dikembangkan. Tubuh mempunyai 

kemampuan mengubah karoten menjadi vitamin A (retinal), sehingga karoten ini 

disebut provitamin A (Winarno, 2002). Menurut Satyawibawa (2008) Karoten dari 

minyak sawit didapati mengandungi kadar bioavailabiliti yang paling tinggi di antara 

semua sumber karoten tumbuhan.  

 Karoten juga berperan sebagai provitamin A, karetonoid yang umum dikenal 

sebagai  provitamin A adalah β-karoten, α-karoten, γ-karoten yang mempunyai 

aktifitas vitamin A berturut-turut 100, 50-54 dan 42-50%. Bentuk trans dari karoten 

memiliki derajat aktifitas vitamin A yang lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk 

cis (Iwasaki dan Murakoshi, 1992). 



 

 

 Winarno (2002), melaporkan bahwa penyerapan karoten bervariasi 

tergantung pada jumlah yang dikonsumsi, sumber karoten dan antar individu. 

Efisiensi penyerapan akan lebih tinggi jika jumlah karoten yang dikonsumsi sedikit, 

dan penyerapan karoten yang terdapat pada minyak atau lemak jauh lebih baik 

dibandingkan dengan karoten yang terdapat pada sayuran. 

 Faktor utama yang mempengaruhi karoten selama pengolahan pangan dan 

penyimpanan adalah oksidasi oleh oksigen udara dan perubahan struktur oleh panas. 

Karetonoid memiliki ikatan ganda sehingga sensitif terhadap oksidasi. Oksidasi 

karoten dipercepat dengan adanya cahaya, logam, panas, peroksida dan bahan 

pengoksidasi lainnya. Panas akan mendekomposisi karoten dan mengakibatkan 

perubahan stereoisomer. Pemanasan sampai dengan suhu 60° C tidak mengakibatkan 

dekomposisi karoten tetapi dapat terjadi perubahan stereoisomer  (Klaui dan 

Bauernfeind, 1981).  

  

 

2.4.2  Betakaroten 

 Betakaroten adalah salah satu dari sekitar 400 jenis karotenoid yang telah 

ditemukan di alam yang memberikan warna jingga (Eskin, 1999), kuning atau oranye 

pada wortel, ubi, labu kuning, jagung kuning, dan sebagainya termasuk pada sayuran 

hijau dimana warana kuning tertutup oleh warna hijau klorofil (Sulaiman, 1995). 

Kosentrasi betakaroten dapat dipengaruhi oleh kepekatan warna pigmen. Semakin 

warna-warna itu hijau, kuning, atau merah maka konsentrasi betakaroten semakin 

tinggi (Gross, 1995). 



 

 

 Karetonoid dan betakaroten termasuk senyawa hidrokarbon dengan rumus 

molekul C40H56 yang terdiri dari unit isoprene dengan sebelas ikatan rangkap dan 

mempunyai gugus metal (Lestariana dan Mardiyan, 1988).  Betakaroten  dapat 

dikristalkan dalam bentuk prisma dan bewarna merah dengan titik lebur yang tinggi 

(diatas 160° C, yaitu sekitar 184° C) (Andarwulan dan Koswara, 1992). 

 Betakaroten memiliki berat molekul 336,86 dengan titik lebur 184°C, masa 

jenis = 1 pada suhu 20°, tidak larut air, larut dalam benzene, protelium ether, alkohol, 

dan klorofom (Winarno, 2002). stuktur β-karoten dapat dilihat pada gambar 1 

(Madhavi, 1996) 

 

Gambar 1. Stuktur kimia betakaroten 

 Keistimewaan yang dimiliki oleh senyawa betakaroten adalah sebagai 

prekusor vitamin A yang mempunyai kemampuan untuk dikonversikan menjadi 

vitamin A dua kali lebih besar daripada jenis karoten lainnya (Hudaya dan Siti, 1987). 

Penelitian lainnya Gardjito, Murdjiati dan Noor (1989), menyatakan bahwa 

keistimewaan yang dimiliki oleh senyawa betakaroten adalah sebagai antioksidan 

yang dapat menyerang radikal bebas yang dapat merusak membran sel, mutasi DNA, 

dan oksidasi lemak. 

 Beberapa manfaat pada betakaroten dalam tubuh cukup banyak. Betakaroten 

baik bagi pertumbuhan, mencegah kebutaan, untuk reproduksi pemeliharaan sel epitel 

dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap berbagai macam penyakit. Selain itu, 



 

 

karoten juga sangat baik untuk kesehatan kulit. Karoten juga berfungsi sebagai 

antioksidan (Anonim. 2008
d
)  

 

2.4.3  Betakaroten sebagai Antioksidan 

 Menurut Paiva et al. (1999), banyak penelitian menunujukkan bahwa 

konsumsi betakaroten berhubungan erat dengan penurunan penyakit kronis. 

Mekanisme penurunan penyakit kronis tersebut disebabkan oleh aktivitas 

antioksidannya. betakaroten mendapat perhatian terbesar sebagai senyawa 

penghambat kanker. 

 Betakaroten merupakan senyawa antioksidan sekunder (secondary 

antioxidant) dan senyawa tang dapat menangkap radikal bebas sehingga memutus 

reaksi oksidasi (Madhavi et al., 1996). Betakaroten dapat menangkap radikal 

hidroksil (-OH), anion superoksida (O2
-
) dan peroksi radikal (Miller, 2005)   

 Menurut Madhavi et al. (1996), tahapan propagasi didorong oleh radikal 

pada rantai tidak jenuh. Betakaroten mengandung rantai karbon rangkap yang rentan 

terhadap reaksi adisi oleh radikal bebas. Oleh sebab itu sifat antioksidan betakaroten 

berkaitan dengan penghambatan tahapan propagasi asam lemak tidak jenuh. Atom 

karbon dari rantai rangkap betakaroten terlebih dahulu bereaksi dengan radikal bebas 

sehingga melindungi asam lemak tidak jenuh dari reaksi oksidasi. 

 Best (2006), melaporkan bahwa mekanisme antioksidatif utama adalah 

mencegah fotooksidasi. Betakaroten merangkap dan menetralkan oksigen singlet  

(
1
O2) dengan phsical quenching yaitu proses dimana singlet oksigen dikembalikan 

pada keadaan awal.  Menurut Pokorny et al.  (2001) Oksigen triplet merupakan 

bentuk yang stabil karena energinya yang rendah. Oksigen singlet bereaksi lebih 



 

 

cepat dengan lemak tidak jenuh dari pada oksigen triplet. Oksigen triplet dapat 

berubah menjadi oksigen triplet apabila terkena cahaya 

 Betakaroten dapat menyerap oksigen singlet karena stukturnya: molekul 

besar yang memiliki 11 ikatan rangkap dengan ikatan tunggal diantaranya (Miller, 

2005). Menurut Buettner (2001) betakaroten menyerap energi oksigen singlet 

sehingga dihasilkan oksigen triplet dan radikal baru (C•). Energi berlebih pada 

betakaroten kemudian dilepaskan dalam bentuk energi panas. Persamaan reaksi 

tersebut adalah: 

1
O2 + C               

3
O2 + C 

C•       C + energi panas 

Gambar 2. Perubahan Oksigen Singlet Menjadi Triplet (Buettner, 2001) 

 Proses tersebut tidak membutuhkan oksigen ataupun menghasilkan produk 

seperti halnya pada chemical quenching yang menghasilkan oksida. Molekul 

betakaroten tunggal dapat meneralkan 250 sampai 1000 molekul singlet oksigen. 

Menurut Paiva et al. (1996), aktivitas penetralan oksigen singlet tergantung pada 

jumlah rantai ganda pada stuktur karotenoid.   

 Besar konsentrasi antioksidan yang ditambahkan dapat berpengaruh pada 

laju oksidasi. Pada konsentrasi tinggi, aktifitas antioksidan sering lenyap, bahkan 

antioksidan tersebiut menjadi prooksidan (Gordon, 1990). Persamaan reaksi yang  

menunjukkan sifat prooksidatif antioksidan pada konsentrasi tinggi 

    AH + O2             A• + HOO• 

     AH +ROOH             RO• +  H2O+  A• 

Gambar 3. Persamaan Reaksi Antioksidan Pada Konsentrasi Tinggi (Gordon, 1990) 



 

 

 Persamaan reaksi pada gambar 2 menunjukkan bahwa antioksidan (AH) 

justru bereaksi dengan oksigen menghasilkan radikal baru (HOO•). Antioksidan juga 

dapat bereaksi dengan hidroperoksida (ROOH) menghasilkan senyawa radikal RO•. 

 

2.5  Ekstraksi 

2.5.1   Metode Ekstraksi 

 Menurut Darwis (2000) ada beberapa metode ekstrasi senyawa organik 

bahan alam yang umum digunakan antara lain: 

1.  Maserasi  

Maserasi merupakan proses perendaman sampel dengan pelarut organik yang 

digunakan pada temperatur ruangan. Proses ini sangat menguntungkan dalam 

isolasi senyawa bahan alam karena dengan perendaman sampel tumbuhan akan 

terjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di 

dalam dan diluar sel sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan 

terlarut dalam pelarut organik dan ekstraksi senyawa akan sempurna karena dapat 

diatur lama perendaman yang dilakukan. Pemilihan pelarut untuk proses maserasi 

akan memberikan efektifitas yang tinggi dengan memperhatikan kelarutan 

senyawa bahan alam dalam pelarut tersebut. 

2.  Perkolasi 

Merupakan proses melewatkan pelarut organik pada sampel sehingga pelarut akan 

membawa senyawa organik bersama-sama pelarut. Tetapi efektifitas dari proses 

ini hanya akan lebih besar untuk senyawa organik yang sangat mudah larut dalam 

pelarut yang digunakan. 

3.  Sokletasi 



 

 

Menggunakan soklet dengan pemanasan dan pelarut akan mudah dihemat karena 

terjadinya sirkulasi pelarut yang selalu membasahi sampel. Proses ini sangat baik 

untuk senyawa yang tidak terpengaruh oleh panas. 

4.  Destilasi Uap 

 Proses destilasi lebih banyak digunakan untuk senyawa organik yang tahan pada 

suhu yang cukup tinggi, yang lebih tinggi dari pelarut yang digunakan. Pada 

umumnya banyak digunakan untuk minyak atsiri. 

5.  Pengempaan 

Metode ini lebih banyak digunakan dalam proses industri seperti pada isolasi CPO 

dari buah kelapa sawit dan isolasi katekin dari daun gambir. Diman dalam proses 

ini tidak menggunakan pelarut. 

 

2.5.2  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Ekstraksi 

  Faktor-faktor yang menentukan hasil ekstraksi adalah jangka waktu sampel 

kontak dengan cairan pengekstraksi (waktu ekstraksi), perbandingan antara sampel 

terhadap cairan pengekstraksi (jumlah bahan pengekstraksi), ukuran bahan dan suhu 

ekstraksi. Semakin lama waktu ekstraksi, kesempatan untuk bersentuhan makin besar 

sehingga hasilnya juga bertambah sampai titik jenuh larutan. Perbandingan pelarut 

dengan bahan berpengaruh terhadap efisiensi ekstraksi. Jumlah pelarut yang 

berlebihan tidak akan megekstrak lebih banyak, namun dalam jumlah tertentu pelarut 

dapat bekerja optimal (Susanto, 1999). Kehalusan bubuk yang sesuai akan 

menghasilkan ekstraksi yang sempurna dalam waktu yang singkat, sebaliknya bahan 

yang digiling terlalu halus dapat menyebabkan pemampatan (stagnasi). Ekstraksi 



 

 

akan lebih cepat dilakukan pada suhu tinggi, tetapi hal ini dapat mengakibatkan 

beberapa komponen mengalami kerusakan. (Voight. 1995). 

 Selain itu, konsentrasi pelarut juga akan mempengaruhi sifat-sifat ekstrak 

yang dihasilkan. Penggunaan pelarut alkohol dengan kadar di bawah 30% akan 

menyebabkan terekstraknya gum, sehingga akan mempersulit perkolasi dan 

penyaringan pada tahapan selanjutnya (Susanto. 1999). 

 

2.5.3  Ekstraksi Karotenoid 

 Betakaroten diektraksi bersama-sama dengan karotenoid yang dikandung 

pada suatu bahan. Pada kelapa sawit 60-70% karotenoid terdiri dari betakaroten 

(Satyawibawa, 1992). Cinar (2005) menjelaskan bahwa karotenoid terdistribusi 

dalam berbagai jaringan tanaman, sehingga tidak ada metode ekstraksi yang standart. 

Metode ekstraksi karotenoid yang biasa digunakan yaitu menggunakan satu pelarut 

atau kombinasi dua pelarut yang berbeda tingkat kelarutannya. Hognim et al., (1996) 

menggunakan pelarut aseton untuk mengekstrak karotenoid, kemudian ditambahkan 

Na2SO4 untuk menghilangkan kelembaban setelah ekstraksi.   

 Prinsip ekstraksi dengan pelarut sangat berbeda dengan ekstraksi mekanis. 

Ekstraksi mekanis dilakukan berdasarkan perbedaan tekanan, sedangkan ekstraksi 

pelarut berdasarkan kelarutan komponen terhadap komponen lain dalam campuran 

(Brennan et al., 1994). 

 Menurut Voight (1995) faktor yang menentukan hasil ekstraksi adalah 

jangka waktu dimana simplisia tetap kontak dengan cairan pengekstraksi (waktu 

ekstraksi) dan perbandingan antara simplisia terhadap cairan pengekstraksi (proporsi 

bahan pengekstraksi). 



 

 

 Menurut Voight (1995), ekstraksi dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan 

proses pelaksanaannya, yaitu: 

1. Ekstraksi satu tahap, yaitu ekstraksi dengan pelarut yang cukup sehingga semua 

solut yang terkandung dalam padatan tersebut larut. Kesetimbangan dicapai 

ketika semua solut tersebut  terlarut. Tidak mungkin semua cairan dapat 

dipisahkan dari padatan sehingga ampas selalu mengandung cairan yang di 

dalamnya terlarut solut. 

2. Ekstraksi berkesinambungan atau multi tahap. Pada ekstraksi jenis ini pelarut 

yang sama diputar berulang-ulang sampai ekstraksi selesai. Ekstraksi beberapa 

kali dengan pelarut yang lebih sedikit akan lebih efektif dibanding ekstraksi satu 

kali dengan semua pelarut sekaligus 

 Karotenoid biasanya diekstraksi dari sampel biologis dengan pelarut yang 

larut air (Britton et al., 1995). Pelarut yang umum digunakan untuk mengekstrak 

karetonoid antara lain methanol, aseton, eter atau aseton dengan heksan. Untuk 

mengekstrak karetonoid dari kapang digunakan campuran asetondengan eter atau 

aseton dengan heksan (Fardiaz, 1989).  

 Ekstraksi seharusnya diulang sampai residu dan filtrat tidak bewarna atau 

tidak ada pigmen yang dihasilkan (Puspita, 2005). Bernasconi (1995) juga 

menyatakan bahwa ekstraksi akan lebih menguntungkan jika dilaksanakan dalam 

jumlah tahapan yang banyak dimana setiap tahapnya menggunakan pelarut yang 

sedikit. Menurut Britton et al., (1995) umumnya 3 kali ekstarksi sudah cukup, 

meskipun dalam beberapa kasus yang berlawanan sampai 6 kali ekstraksi mungkin 

diperlukan. 



 

 

 Ekstraksi menggunakan kombinasi pelarut telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti. Kusuma dkk (1998) mengekstrak karotenoid dari wortel dengan 

menggunakan pelarut aseton-metanol (7;2 v/v), sedangkan Setiawan (2003) 

menggunakan perbandingan aseton-metanol (7:3 v/v). De Sio et al. (2001) dalam 

Cinar (2005) menggunakan diklorometana-metanol (2:1 v/v) untuk mengekstrak 

karotenoid dari sayut-sayuran. Sementara Seo et al. (2004) menggunakan etanol yang 

mengandung BHT dan heksana untuk mengekstrak karotenoid labu kuning. BHT 

digunakan untuk denaturasi protein alami.  

 Cagampang and Rodriquez (1980) menggunakan pelarut petroleum eter dan 

aseton untuk mengekstrak karotenoid pada analisa betakaroten. Menurut AOAC 

(1999), karotenoid dapat juga diekstrak dengan kombinasi pelarut aseton-heksana 

(4:6) dengan penambahan MgCO3. Alkohol dapat digunakan sebagai pengganti 

aseton, sehingga pelarut yang digunakan alkohol:heksana (8:6). Pemisahan 

betakaroten dari karotenoid memerlukan perlakuan lanjutan yaitu kromatografi kolom 

dengan alumunium oksida yang menyerap pigmen-pigmen lain. 

 

2.6  Pemisahan Betakaroten dengan Pigmen Karotenoid Lainnya 

 Kusuma dkk (1998), memisahkan pigmen karotenoid dengan corong 

pemisah. Ekstrak pigmen yang diperoleh dari ekstraksi pelarut aseton:metanol 

dimasukkan corong pemisah, kemudian ditambahkan n-heksana dan larutan jenih 

NaCl memberikan hasil cukup baik untuk sampel. Hal ini karena hanya perlu satu 

pemisahan untuk memindahkan pigmen dari lapisan aseton:metanol ke lapisan n-

heksana yang lebih polar. Ion Na
+ 

dan Cl
-
 berfungsi untuk mengikat molekul lemak 

yang ikut terambil pada tahapan ekstraksi. Bagian ujung hidrofilik molekul lemak 



 

 

yang cenderung bermuatan negatif (karena gugus karbonil) akan berikatan dengan ion 

Na
+
, sedangkan ujung lain yang bermuatan positif pada molekul lemak akan 

berikatan dengan ion Cl
-
. Dalam pemisahan dengan corong pemisah tersebut pigmen 

akan terbebaskan dari sebagian lemak, air, enzim, asam, aseton:metanol dan partikel 

penyusun lain yang dapat menyebabkan degradasi pigmen. 

 Kromatografi kolom merupakan salah satu metode yang cocok digunakan 

untuk pemisahan dan purifikasi bahan padat maupun cair pada eksperimen skala 

kecil. Fase diam (adsorben) yang digunakan pada kromatografi adalah padat 

sedangkan fase bergeraknya adalah cair. Adsorben yang biasa digunakan adalah gel 

silika dan alumina (keduanya bersifat polar) (Anonim. 2006
a
). 

 Menurut Adnan (1997), pemisahan dengan teknik kolom kromatografi 

dijalankan dengan mengadakan manipulasi atas dasar perbedaan sifat-sifat  fisik dari 

zat-zat yang menyusun suatu campuran. Sifat-sifat fisik tersebut khususnya ialah: 

1. Adanya tendensi molekul dari suatu zat untuk larut dalam suatu campuran. 

2. Adanya tendensi molekul dari suatu zat untuk dapat teradsorbsi pada butir-

butir  zat padat yang halus dengan permukaan yang luas. 

3. Adanya tendensi molekul dari suatu zat untuk masuk ke fase uap atan 

menguap. 

 Karena perbedaan satu atau lebih dari sifat-sifat tadi, campuran dari berbagai 

zat dapat dipisahkan dalam suatu sistem yang bergerak secara kontinyu. Dapat 

dikatakan tidak ada dua zat yang mempunyai sifat-sifat yang sama, oleh karena itu 

pemisahan tersebut selalu dapat dilakukan. 

 

 



 

 

2.6.1  Adsorpsi 

 Adsorpsi adalah gejala tertariknya molekul lain yang terjadi di permukaan 

fase yang berbatasan secara kualitatif, sedangkan absorbsi yaitu jika penyerapan 

terjadi sampai dalam (Yuhelda, 1998). Adsorpsi dinyatakan sebagai banyaknya zat 

dalam fase muka persatuan luas, karena adsorbsi adalah gejala permukaan maka 

semakin luas permukaan semakin banyak komponen lain diadsorpsi. Agar 

mempunyai luas permukaan yang besar maka adsorben harus mempunyai pori-pori 

yang banyak (Oscik, 1982). 

 Adsorpsi merupakan suatu fase seperti cair cair, gas cair, gas padat atau cair 

padat. Zat yang diserap disebut adsorbat, sedangkan zat yang menyerap disebut 

adsorben. Zat yang diserap adalh zat yang mempunyai sifat mengikat molekul pada 

permukaan dan sifat ini menonjol pada padatan berpori (Bernasconi, 1995) 

 Kapasitas adsorbsi meningkat dengan meningkatnya jumlah adsorben yang 

digunakan sampai pada jumlah tertentu. Penambahan lebih banyak lagi jumlah 

adsorben akan menurunkan kapasitas adsorbsi. Menurut Honey and Santchi (1998) 

jumlah adsorben yang banyak menyebabkan adanya sisi-sisi adsorben yang terisi 

penuh, akibatnya kapasitas adsorbsi dari adsorben menurun. Sedangkan menurut 

Vaisya and Gupta (2002), jumlah adsorben yang lebih banyak justru akan 

mengurangi luas permukaan adsorben untuk berinteraksi dengan adsorbat. 

 

2.6.2  Adsorben 

 Adsorben adalah bahan padat dengan luas permukaan dalam yang sangat 

besar. Permukaan yang luas ini terbentuk karena banyaknya pori yang halus pada 

padatan tersebut. Biasanya luasnya berada dalam orde 200-1000m
3
/g adsorben. 



 

 

Diameter pori-pori sebesar 0,00003-0,002 µm. Disamping luas spesifik dan diamter 

pori, distribusi ukuran partikel maupun kekerasannya merupakan data karakteristik 

yang penting dari suatu adsorben (Bernasconi, 1995). 

 Jenis adsorben menyangkut sifat khas suatu adsorben untuk menyerap 

adsorbat. Adsorben yang polar cenderung untuk menyerap adsorbat yang bersifat 

polar. Terdapat beberapa jenis adsorben yang dapat digunakan pada kromatografi 

kolom, diantaranya CaCO3, ZnCO3, MgCO3, Al2O3, MgO, Ca(OH)2, CaO, silika gel.  

 Alumina (Al2O3) adalah salah satu penjerap yang paling banyak dipakai 

pada kolom kromatografi. Kemampuan Al2O3 sebagai adsorben disebakan karena 

adanya ion Al
3+ 

 (Gritter et al., 1991). 

   

2.7   Pelarut  

 Terdapat dua pertimbangan utama dalam memilih jenis pelarut, yaitu pelarut 

harus mempunyai daya larut yang tinggi dan pelarut tidak berbahaya atai tidak 

beracun. Dalam pemilihan jenis pelarut, pelarut harus dapat melarutkan ekstrak yang 

diinginkan saja, mempunyai kelarutan yang besar, tidak meyebabkan perubahan 

secara kimia pada komponen ekstrak, dan titik didih kedua bahan tidak boleh terlalu 

dekat (Bernasconi et al., 1995)  Pelarut-pelarut yang digunakan untuk ekstraksi 

karotenoid umumnya berupa pelarut organik yang relatif kurang aman untuk 

dikonsumsi, terutama metanol yang bersifat toksik. Untuk itu, perlu diamati 

efektivitas pelarut-pelarut yang relatif aman untuk dikonsumsi seperti etanol sebagai 

penganti metanol. 

 

 



 

 

  2.7.1  Aseton 

 Komponen kimia dari aseton (juga dikenal sebagai propanan, dimetil keton, 2-

propanon, propan-2-on dan β-ketopropana) adalah anggota sederhana dari keton. 

Aseton biasanya digunakan sebagai bahan aktif pada pembersih cat kuku. Aseton 

juga digunakan untuk membuat plastik, serat, obat-obatan dan bahan kimia lainnya. 

Aseton diproduksi dengan distilasi kering dari asetat, contonhnya kalsium asetat 

(Anonim, 2008
b
).  

Tabel 1. Sifat-sifat Aseton 

No Karakteristik Aseton 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12.  

Nama lain 

Rumus bangun 

Berat molekul 

Bentuk 

Densitas dan fase 

Titil leleh 

Titik didih 

Kelarutan dalam air 

Viskositas 

Momen dipol 

Ambang batas pemakain 

Toksisitas 

β-ketopropana, dimethly ketone 

CH3COCH3 

58,09 g/mol 

Cairan tidak berwarna 

0,79 g/cm
3
, liqiud 

-94.9 ˚C (178.2 K) 

56.3 ˚C (329.4 K) 

Larut 

0.32 cP at 20 ˚C 

2.91 D 

750 ppm 

LD50 = 5-15 g/kg 

Sumber: (Anonim. 2008
b
) 

 

2.7.2 Heksana 

 Salah satu jenis pelarut yang dapat dipergunakan dalam ekstraksi karotenoid 

adalah heksana.  Heksana adalah senyawa hidrokarbon alkana dengan rumus kimia 

C6H14 (isomer utama n-heksana memiliki rumus CH3(CH2)4CH3). Seluruh isomer 

heksana sangat tidak rektif dan sering digunakan sebagai pelarut organik yang inert.  

Senyawa ini merupakan cairan tak berwarna yang tidak larut dalam air (Anonim, 

2008
b
). 

Heksana mempunyai 5 isomer yaitu (Anonim, 2008
b
): 



 

 

a. n-heksana, CH3CH2CH2CH2CH2CH3, sebuah rantai lurus dari 6 atom karbon 

b. 2-metilpentana (isoheksana), CH3CH(CH3)CH2CH2CH3, rantai 5-karbon 

dengan cabang metil pada karbon kedua  

c. 3-metilpentana, CH3CH2CH(CH3)CH2CH3, rantai 5-karbon dengan cabang 

metil pada karbon ketiga  

d. 2,3dimetilbutana, CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3, rantai 4-karbon dengan dua 

cabang metil pada karbon kedua dan ketiga  

e. 2,2-dimetilbutana, CH3C(CH3)2CH2CH3, rantai 4-karbon dengan dua cabang 

metil pada karbon kedua  

 Heksana diproduksi oleh kilang-kilang minyak mentah.  Komposisi dari 

fraksi yang mengandung heksana amat bergantung kepada sumber minyak, maupun 

keadaan kilang.  Produk industri biasanya memiliki 50% berat isomer rantai lurus, 

dan merupakan fraksi yang mendidih pada 65-70ºC (Anonim, 2008
c
).  Adapun sifat 

dari heksana dapat dilihat pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2.Karakteristik Heksana 

No. Nama Sistematik Heksana 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Formula 

Titik Didih (ºC) 

Titik Leleh  (ºC) 

Densitas (g/mL) 

Kelarutan dalam air (g/100ml) 

Polaritas 

Titik Asap 

C6H14 

69,0 

-95,0 

0,655 

0,014 

0,009 

-23 

         Sumber : Anonim (2008
c
) 

 

 

 

 



 

 

III   METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan Pangan, Laboratorium 

Biokimia dan Nutrisi Hasil Pertanian, Jurusan  Teknologi Hasil Pertanian serta 

Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Penelitian dilaksanakan 

selama 4 bulan dari bulan Juni – Agustus 2009. 

 

3.2  Bahan dan Alat 

3.2.1  Bahan 

 Bahan utama yang digunakan pada penelitian ini adalah Spent Bleaching 

Earth yang diperoleh dari PT. Salim Ivomas Pratama Surabaya. Reagen yang 

digunakan selama  proses ekstrasi adalah heksan dan aseton teknis, sedangkan semua 

reagen yang digunakan untuk analisa adalah reagen pro-analisis yang diperoleh dari 

CV. Chemix Yogyakarta. Reagen yang diperlukan untuk analisa kadar betakaroten 

adalah Al2O3 (100 mesh E merck Activity I), petroleum eter, aseton, aquadest, Na-

sulfat anhidrat. Pada analisa aktifitas antioksidan metode DPPH reagen yang 

diperlukan yaitu DPPH 0.1 mM dan metanol, analisa asam lemak bebas reagen yang 

dibutuhkan etanol, indikator PP, NaOH 0.1 N. Analisa bilangan peroksida bahan 

yang diperlukan meliputi larutan ferro klorida, ammonium thiosianat, benzene, 

methanol.  

 

 

 



 

 

3.2.2  Alat 

Alat yang diperlukan untuk proses ekstraksi betakaroten dari spent bleaching 

earth adalah erlenmeyer, pipet volume, gelas beaker, gelas ukur, pompa vakum 

merek  Buchi Vac V500, water bath shaker, rotary vacum evaporator merek Buchi 

Rotarovorator R-200, sedangkan alat yang digunakan dalam  pengukuran kadar 

betakaroten adalah labu pemisah, pipet volume, beaker glass, timbangan analitik 

merek Denver Instrument M310, kolom kromatografi ukuran 16 x 150 mm, 

spektrofotometer merek Unico 2100, voterks merek VM 2000.  Analisa aktifitas 

antioksidan metode DPPH diperlukan alat yaitu tabung reaksi, spektrofotometer 

merek Unico 2100, voterks VM 2000.  Pada analisa asam lemak bebas diperlukan alat 

yaitu erlenmeyer, pipet volume, biuret, timbangan analitik merek Denver Instrument 

M310, bola, dan untuk analisa bilangan peroksida alat yang digunakan adalah pipet 

volume, tabung reaksi, pipet tetes, spektrofotometer merek Unico 2100.  

  

3.3  Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

yang tersusun atas 2 faktor, dimana faktor pertama yaitu rasio pelarut aseton:heksan 

yang terdiri dari 3 level dan faktor kedua yaitu suhu ekstraksi yang terdiri dari 2 level, 

dengan 3 kali ulangan. Sehingga diperoleh 18 satuan kombinasi perlakuan.  

Faktor I: Rasio pelarut aseton:heksana 

W1 :  1:1 (v/v) 

W2 :  1:2 (v/v) 

W3 :  1:3 (v/v) 

 



 

 

Faktor II : suhu ekstraksi 

F1 : 30 ºC  

F2 : 40 ºC 

Dari kedua faktor tersebut diperoleh kombinasi perlakuan sebagai berikut : 

W1F1 : Rasio bahan dan Pelarut 1 : 1 dengan suhu ekstraksi 30 ºC 

W1F2 : Rasio bahan dan Pelarut 1 : 1 dengan suhu ekstraksi 40 ºC 

W2F1 : Rasio bahan dan Pelarut 1 : 2 dengan suhu ekstraksi 30 ºC 

W2F2 : Rasio bahan dan Pelarut 1 : 2 dengan suhu ekstraksi 40 ºC 

W3F1   : Rasio bahan dan Pelarut 1 : 3 dengan suhu ekstraksi 30 ºC 

W3F2   : Rasio bahan dan Pelarut 1 : 3 dengan suhu ekstraksi 40 ºC 

 

3.4  Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan 2 tahapan. Tahap pertama yaitu ekstraksi karotenoid 

dari Spent Bleaching Earth dan tahap kedua yaitu pemisahan pigmen betakaroten dari 

hasil ekstraksi dengan kolom kromatografi.  

Prosedur pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

Tahap I (ekstraksi karotenoid dari Spent Bleaching Earth): 

1. Bahan baku Spent Bleaching Earth disiapkan sebanyak 20 g pada erlenmeyer  

2. Pelarut aseton:heksana (1:1 v/v, 1:2 v/v, 1:3 v/v) ditambahkan dengan 

perbandingan antara sampel:pelarut (1:10 w/v) 

3. Ekstraksi maserasi dengan water bath shaker  pada suhu 30 ºC dan 40 ºC dengan 

lama ekstraksi 60 menit dan agitasi 150 rpm 

4. Pelarut diupakan dengan menggunakan rotary evaporator hingga didapatkan 

ekstrak kasar karotenoid. 



 

 

Tahap II (Pemisahan pigmen betakaroten dengan metode kolom kromatografi): 

1. Kolom disiapkan dengan ukuran 16 x 150 mm 

2. Kapas diisikan pada bagian bawah kolom dengan tinggi 15 mm 

3. Adsorben dimasukkan pada kolom kromatografi (tinggi 100 mm) 

4. Ditambahkan Na2SO4 pada bagian atas absorben 

5. Bagian atas kolom diberi kapas absorben dengan tinggi 15 mm 

Tahap pemisahan pigmen betakaroten yaitu: 

1. Petroleum eter:aseton (1:1) dan aquadest ditambahkan masing-masing sebanyak 

25 ml pada ekstrak karotenoid kemudian dilewatkan pada labu pemisah dan 

dibiarkan terjadi pemisahan hingga diperoleh fase eter  

2. Fase eter dimasukkan ke dalam kolom kromatografi  

3. Larutan petroleum eter:aseton (10 : 1) ditambahkan pada kolom untuk mengelusi 

pigmen betakaroten 

4. Betakaroten yang diperoleh diencerkan dengan petroleum eter:aseton (10:1) 

5. Hasil elusi diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 450 nm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4.1  Diagram Alir Ekstraksi Karotenoid 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Alir Ekstraksi karotenoid dari Spent Bleaching Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstrak Kasar Karotenoid 

Aseton : Heksana (v/v) 

(1:1, 1:2, 1:3) 

Penimbangan sebanyak 20 

gram 

Analisa: 

1.  betakaroten 

2.  Warna 
 

Spent Bleaching 

Earth 

Penambahan pelarut 

Ekstraksi maserasi suhu 30 °C dan 

40ºC 

 selama 60 menit, agitasi 150 rpm 
Penguapan pelarut dengan rotary 

evaporator 

Pelarut 

Analisa 

1. Asam Lemak Bebas 

2. Bilangan Peroksida 

3. Warna (l, a*, b*) 



 

 

3.4.2  Diagram Alir Pemisahan Pigmen Betakaroten (Kromatografi Kolom) 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram Alir Pemisahan Pigmen Betakaroten  

(Modifikasi Cagampang and Rodriquez, 1980) 

 

 

Dibiarkan terjadi pemisahan (15 menit) 

hingga diperoleh 2 fase 

Ekstrak Kasar Karotenoid 

Petroleum eter:aseton 

      10:1 (v/v) 

Pemasukkan dalam labu pemisah  

Digojog 

Fase eter 

(Bagian atas) 

Filtrat 

Karoten 

Pemasukkan dalam kolom kromatografi 

Analisa fisik:  

1.  Warna (L, a*, b*) 

2.  Rendemen  

3.  Rekoveri karoten 

Analisa kimiawi: 

1. Kadar betakaroten 

2. Aktifitas antioksidan   metode DPPH 

3. Kadar Asam Lemak Bebas 

4. Bilangan Peroksida 

Petroleum eter:aseton 

           (1:1 v/v) 25 ml 

Aquadest 25 ml 

Fase aseton 

(Bagian bawah) 

Dibuang 

Pemisahan 

(pigmen betakaroten terelusi) 

Karoten hasil elusi 



 

 

3.5  Pengamatan Penelitian 

Analisa bahan baku Spent Bleaching Earth terdiri dari analisa kadar 

betakaroten (Cagampang and Rodriquez. 1980). Analisa hasil ekstraksi serta hasil 

pemurnian meliputi analisa kadar betakaroten dengan metode kolom kromatografi 

(Cagampang and Rodriquez, 1980), Analisa Kadar Asam Lemak Bebas Metode 

Mehlenbacher (1960) dalam Sudarmadji (2008), Analisa Bilangan Peroksida metode 

Hills dan Thiel (Adnan, 1980), Analisa Warna dengan metode L*, a*, b* (Yuwono 

dan Susanto. 1998), analisa aktivitas antioksidan dengan metode DPPH (Gadow et 

al., 1997), rekoveri karoten, dan perlakuan terbaik (De Garmo, 1984) 

 

3.6  Analisa Data 

 Data yang diperoleh dianalisa dengan Analisis Varian (ANOVA) dilanjutkan 

dengan uji beda nyata yaitu BNT (Beda Nyata Terkecil) menggunakan selang 

kepercayaan 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Bahan Baku 

4.1.1 Spent Bleaching Earth  

 Spent bleaching earth yang digunakan sebagai bahan baku penelitian ini 

merupakan limbah dari proses bleaching pada pemurnian minyak kelapa sawit. Kadar 

betakaroten spent bleaching eath hasil penelitian ini  ialah 215,98 ppm (Lampiran 9)   

 Menurut Hermana dan Mahmud (1989) dalam Hing Fui (1994) kadar 

karotenoid di dalam minyak kelapa sawit (CPO) cukup tinggi yaitu sekitar 500-700 

ppm. Karoten dalam minyak sawit pada umumnya tidak disenangi konsumen karena 

memberikan kenampakan yang kurang menarik, sehingga didalam proses pengolahan 

minyak diperlukan proses pemurnian (bleaching) yang berarti membuang komponen 

penting dalam minyak sawit.  

 Proses bleaching dilakukan dengan menggunakan adsorben. Adsorben yang 

digunakan untuk bleaching minyak terdiri dari tanah pemucat (bleaching earth) dan 

arang (bleaching carbon). Menurut Akoh dan David (1998) Bleaching earth 

digunakan pada proses bleaching dengan tujuan untuk menghilangkan zat warna 

(karotenoid, xantophly, gosipol dan klorofil). Selain menghilangkan zat warna proses 

bleaching juga menyerap suspensi koloid (gum dan resin), logam, serta hasil 

degradasi minyak seperti asam lemak bebas dan peroksida. 

Proses penyerapan warna oleh bleaching earth disebabkan karena adanya 

daya adsorpsi. Daya adsorpsi ini disebabkan karena adanya perbedaan energi 

potensial antara permukaan bleaching earth dengan zat yang diserap. Adsorbsi yang 



 

 

terjadi ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan muatan, tegangan permukaan, 

serta perbedaan sifat potensial kimia (Ketaren, 1986). 

  

4.2  Hasil Analisa 

 Analisa dilakukan terhadap ekstrak kasar karotenoid yang merupakan hasil 

dari proses ekstraksi serta terhadap ekstrak karoten yang merupakan hasil dari proses 

pemisahan pigmen betakaroten dengan pigmen lainnya dengan kolom kromatografi. 

  

4.2.1  Kadar Ekstrak Karoten 

 Kadar ekstrak karoten dari hasil penelitian dengan berbagai kombinasi 

perlakuan mengandung betakaroten yang berkisar antara 104,56-202,76 ppm  pada 

berbagai kombinasi perlakuan rasio jenis pelarut aseton:heksan dan suhu ekstraksi. 

Rerata kadar betakaroten dapat dilihat pada Lampiran 2. Grafik kadar rerata 

betakaroten pada berbagai kombinasi perlakuan dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar  6.    Grafik Kadar Betakaroten Akibat Pengaruh Rasio Jenis Pelarut  

Aseton:Heksan dan Suhu Ekstraksi 

 

 Hasil analisa ragam (Lampiran 2) menunjukkan bahwa interaksi antara rasio 

jenis pelarut aseton:heksan dan suhu ekstraksi pada (α=0,05) tidak berpengaruh nyata 



 

 

terhadap kadar betakaroten hasil ekstraksi. Pengaruh perlakuan jenis pelarut 

aseton:heksan dan suhu ekstraksi terhadap kadar betakaroten hasil ekstraksi dapat 

dilihat pada Tabel 3 dan 4. 

Tabel  3.  Pengaruh Rasio Jenis Pelarut Aseton:Heksan Terhadap Kadar 

Betakaroten 

Aseton:Heksan Rerata Kadar betakaroten BNT 5% 

1;1 121,376 c 

0,585 1;2 163,642 b 

1;3 187,232 a 
Keterangan: * Angka yang disertai huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pada setiap (α=0,05) 

 Tabel 3 menunjukkan bahwa rerata kadar betakaroten tertinggi adalah pada 

perlakuan rasio pelarut aseton:heksan (1:3) yaitu sebesar 187,232 ppm. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin non-polar pelarut yang digunakan maka betakaroten 

yang terekstrak juga akan semakin banyak. Dari penelitian ini betakaroten lebih 

banyak terekstrak pada campuran pelarut dengan rasio heksan tertinggi.  

 Betakaroten termasuk senyawa hidrokarbon dengan rumus molekul C40H56. 

Rantai karbon pada betakaroten yang panjang menyebabkan sifatnya yang non-polar 

sehingga tingkat kelarutannya pada aseton rendah dan  lebih banyak terekstrak pada 

campuran pelarut dengan rasio heksan yang tertinggi. Hal ini diperkuat oleh Sax and 

Lewis (1998) serta Voight (1996) yang menyatakan bahwa proses ekstraksi suatu 

komponen didasarkan pada tingkat kepolaran pelarut yang ditentukan dengan 

konstanta dielektrikum. Penggunaan  pelarut dengan polaritas tertentu merupakan 

pendukung betakaroten terekstrak lebih banyak.  

 Kadar betakaroten akibat perlakuan rasio jenis pelarut aseton:heksan memiliki 

kadar yang rendah, hal ini disebabkan karena betakaroten telah mengalami kerusakan 

selama proses pengolahan minyak sawit. Hal ini diperkuat oleh Winarno (2002) yang 



 

 

menyatakan bahwa karotenoid sensitif terhadap cahaya, oksidasi, suhu tinggi serta 

kondisi asam.   

  Adanya karoten pada spent bleaching earth berasal dari proses adsorpsi 

karoten selama proses bleaching. Daya pemucat  bleaching earth disebabkan karena 

ion Al
3+

 pada permukaan adsorben dapat mengadsorbsi partikel warna. Zat warna 

(karotenoid) teradsorpsi pada bagian permukaan sehingga ketika dilakukan proses 

ekstraksi terhadap spent bleaching earth, betakaroten dapat terekstrak dengan mudah.  

Tabel 4. Pengaruh Suhu Terhadap Kadar Betakaroten 

Suhu Ekstraksi Rerata Kadar Betakaroten BNT 5% 

30 ºC 145,065 b 
0,585 

40 ºC 169,768 a 
Keterangan: * Angka yang disertai huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pada setiap (α=0,05) 

 Tabel 4 menunjukkan bahwa rerata kadar betakaroten tertinggi pada perlakuan 

suhu ekstraksi 40 ºC yaitu sebesar 169,768 ppm.  Meningkatnya suhu ekstraksi dapat 

meningkatkan kadar betakaroten, karena dengan bertambahnya suhu ekstraksi dapat 

meningkatkan kecepatan dari suatu reaksi yang dalam hal ini yaitu proses ekstraksi. 

 Menurut (Voigth, 1996 dalam Dwi, 2006) Ekstraksi akan lebih cepat 

dilakukan pada suhu tinggi, tetapi hal ini dapat mengakibatkan beberapa komponen 

mengalami kerusakan. Betakaroten merupakan komponen yang tidak tahan terhadap 

suhu tinggi sehingga proses ekstraksi tidak boleh dilakukan pada suhu yang tinggi. 

Hal ini diperkuat oleh Madhavi et al (1996) yang menyatakan bahwa betakaroten 

hampir keseluruhan rusak jika dibiarkan di udara luar pada suhu 45 ºC selama 6 

minggu. 

 

 

 



 

 

4.2.2  Kadar Asam Lemak Bebas  

4.2.2.1 Ekstrak Kasar Karotenoid  

 Kadar asam lemak bebas pada ekstrak kasar karotenoid berkisar antara 17,6-

25,3% pada berbagai kombinasi perlakuan rasio jenis pelarut aseton:heksan dan suhu 

ekstraksi. Rerata kadar asam lemak bebas ekstrak kasar karotenoid dapat dilihat pada 

Lampiran 3. Grafik rerata kadar asam lemak bebas ekstrak kasar karotenoid pada 

berbagai perlakuan kombinasi dapat dilihat pada Gambar 7 

 
Gambar  7.  Grafik Kadar Asam Lemak Bebas Pada Ekstrak Kasar Karotenoid 

Akibat Pengaruh  Perbandingan Jenis Pelarut Aseton:Heksan dan 

Suhu Ekstraksi 

 

 Gambar 7 menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu ekstraksi maka terjadi 

peningkatan jumlah asam lemak bebas. Kadar asam lemak bebas adalah ukuran dari 

asam lemak yang terlepas dari ikatan ester (Ketaren, 1986). Hasil analisa ragam 

(lampiran 4) menunjukkan bahwa interaksi antara rasio jenis pelarut aseton:heksan 

dan suhu  pada (α=0,05) tidak berpengaruh nyata terhadap kadar asam lemak bebas 

ekstrak kasar karotenoid. Pengaruh perlakuan jenis pelarut aseton:heksan dan suhu 

ekstraksi terhadap kadar asam lemak bebas ekstrak kasar karotenoid dapat dilihat 

pada Tabel 5 dan 6. 



 

 

Tabel  5.  Pengaruh Rasio Jenis Pelarut  Aseton:Heksan Terhadap Kadar Asam 

Lemak Bebas Ekstrak Kasar Karotenoid 

Aseton:Heksan Rerata Kadar ALB (%) BNT 5% 

1:1 19,75 c 

0,044 1:2 21,68 b 

1:3 20,52 a 
Keterangan: * Angka yang disertai huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pada setiap (α=0,05) 

 Tabel 5 menunjukkan bahwa kadar asam lemak bebas ekstrak kasar 

karotenoid cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena pada proses bleaching terjadi 

penyerapan asam lemak bebas oleh bleaching earth sehingga ketika proses ekstraksi 

berlangsung asam lemak bebas juga ikut terekstrak. Jika dibandingkan antara  

kombinasi rasio aseton:heksan 1:1, 1:2  dan 1:3 pada Tabel 3 terlihat bahwa kadar 

asam lemak bebas tertinggi didapatkan pada rasio aseton:heksan (1:2) dengan kadar 

sebesar 21,68%. Hal ini disebabkan karena komposisi asam lemak penyusun minyak 

sawit terdiri  yang dari palmitat (40-46%), oleat (39-45%) dan stearat (3,6-4,7%) 

merupakan jenis asam lemak rantai sedang (Pasaribu, 2004). Rantai karbon penyusun 

asam lemak ini berpengaruh terhadap tingkat polaritasnya. Dengan demikian suatu 

komponen akan terlarut sempurna ketika tingkat polaritas pelarut yang digunakan 

sesuai dengan tingkat polaritas komponen (Sax and Lewis, 1998) 

 Menurut Kusumastuti (2004) Asam lemak bebas terdiri dari rantai 

hidrokarbon yang cenderung bersifat non-polar sehingga ikut terlarut pada bahan 

yang juga bersifat non-polar. Hal ini diperkuat oleh winarno (2002) yang 

menyebutkan bahwa tingkat kepolaran asam lemak bebas bergantung pada jenis asam 

lemak penyusunnya yang ditentukan dengan jumlah rantai karbonnya. Pengaruh suhu 

ekstraksi terhadap kadar asam lemak bebas ekstrak kasar karotenoid dapat dilihat 

pada Tabel 6 



 

 

Tabel  6.  Pengaruh Suhu Ekstraksi Terhadap Kadar Asam Lemak Bebas  

Ekstrak Kasar Karotenoid 

Suhu Ekstraksi Rerata Kadar ALB (%) BNT 5% 

30 ºC 18,86 b 
0,044 

40 ºC 22,44 a 
Keterangan: * Angka yang disertai huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pada setiap (α=0,05) 

 Tabel 6 menunjukkan bahwa rerata kadar asam lemak bebas ekstrak kasar 

karotenoid tertinggi diperoleh pada suhu ekstraksi 40 ºC. Peningkatan suhu ekstraksi 

menyebabkan terjadinya peningkatan kadar asam lemak bebas hal ini disebabkan 

karena peningkatan suhu mampu menaikkan kecepatan reaksi sehingga asam lemak 

bebas yang berada dalam spent bleaching earth lebih mudah terekstrak.  

Sifat bleaching earth yang berpori menyebabkan beberapa jenis molekul akan 

terikat pada bagian permukaan pada saat proses pemucatan (bleaching), karena hanya 

terikat pada bagian permukaan maka ketika dilakukan proses ekstraksi asam lemak 

bebas yang terikat dalam spent bleaching earth akan terlarut bersama dengan pelarut 

yang sesuai. 

 

4.2.2.2  Ekstrak Karoten 

 Kadar asam lemak bebas pada ekstrak kasar karotenoid dapat diturunkan 

dengan adanya proses pemurnian menggunakan kolom kromatografi. Proses 

pemurnian  atau pemisahan betakaroten dari pigmen lainnya dengan mengunakan 

kolom kromatografi dapat menurunkan kadar asam lemak bebas hingga 93,77%.  

 Kadar asam lemak bebas ekstrak karoten berkisar antara 1,3-2% pada 

berbagai kombinasi perlakuan jenis pelarut aseton:heksan dengan suhu ekstraksi. 

Rerata kadar asam lemak bebas setelah pemurnian dapat dilihat pada Lampiran 5. 



 

 

Grafik rerata kadar asam lemak bebas pada berbagai perlakuan dapat dilihat pada 

Gambar 8 

 
Gambar  8.  Grafik Kadar Asam Lemak Bebas Pada Ekstrak Karoten Akibat 

Pengaruh Perbandingan Jenis Pelarut Aseton:Heksan dan Suhu 

Ekstraksi 

 

 Gambar 8 menunjukkan bahwa setelah proses pemurnian terjadi penurunan, 

rerata penurunan kadar asam lemak bebas sebesar 92,49% (Lampiran 10). Hasil 

analisa ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa interaksi perlakuan jenis pelarut 

aseton:heksan dan suhu ekstraksi pada (α=0,05) tidak memberikan hasil yang berbeda 

nyata terhadap kadar asam lemak bebas hasil pemurnian. Pengaruh perlakuan jenis 

pelarut aseton:heksan dan suhu ekstraksi terhadap kadar asam lemak bebas hasil 

pemurnian dapat dilihat pada Tabel 7 dan 8. 

Tabel  7.    Pengaruh Rasio Jenis Pelarut  Aseton:HeksanTerhadap Kadar Asam 

Lemak Bebas Ekstrak Karoten 

Aseton:Heksan Rerata Kadar ALB (%) BNT 5% % Penurunan 

1:1 1,38 a 

0,008 

93,00 

1:2 1,48 b 93,08 

1:3 1,40 c 93,13 
Keterangan: * Angka yang disertai huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pada setiap (α=0,05) 



 

 

Pada Tabel 7 terlihat bahwa kadar asam lemak bebas setelah dilakukan proses 

pemurnian mengalami penurunan. Kadar asam lemak bebas ekstrak betakaroten 

tertinggi diperoleh pada perlakuan aseton:heksan 1:2, hal ini disebabkan karena pada 

kombinasi pelarut aseton:heksan 1:2 dapat mengekstrak asam lemak bebas lebih 

banyak jika dibandingkan dengan kombinasi pelarut lainnya. Sehingga setelah 

dilakukan proses pemurnian kadar asam lemak bebas pada rasio pelarut 

aseton:heksan 1:2 tetap lebih tinggi. 

Adanya asam lemak bebas pada ekstrak betakaroten disebabkan karena asam 

lemak bebas yang ikut terekstrak selama proses ekstrasi. Asam lemak bebas penyusun 

minyak sawit terdiri  dari palmitat (40-46%), oleat (39-45%) dan stearat (3,6-4,7%) 

yang merupakan jenis asam lemak rantai sedang.  

Proses pemurnian dengan kolom kromatografi yang menggunakan Al2O3 

sebagai adsorbennya ternyata dapat menurunkan asam lemak bebas pada ekstrak 

kasar karotenoid, hal ini disebabkan karena asam lemak bebas teradsorpsi pada 

Al2O3.  Al2O3 merupakan komponen yang berfungsi sebagai fase diam dan bersifat 

lebih polar dari pada sampel, hal ini menyebabkan komponen yang lebih polar akan 

teradsorpsi. Sedangkan komponen yang kurang polar akan terserap lebih lemah. 

Karena asam lemak bebas penyusun minyak sawit termasuk asam lemak rantai 

sedang dengan tingkat polaritas tertentu, maka asam lemak bebas yang terekstrak 

selama proses ekstraksi akan teradsorpsi pada proses pemurnian.   

Tabel  8.    Pengaruh Suhu Ekstraksi Terhadap Kadar Asam Lemak Ekstrak 

Karoten 

Suhu Ekstraksi Rerata Kadar ALB (%) BNT 5% % Penurunan 

30 ºC 1,38 b 
0,008 

92,70 

40 ºC 1,47 a 93,44 
Keterangan: * Angka yang disertai huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pada setiap (α=0,05) 



 

 

 Tabel 8 menunjukkan nilai kadar asam lemak bebas akibat pengaruh suhu 

hasil pemurnian dengan kolom kromatografi. Suhu ekstraksi yang berbeda ternyata 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α=0,05) terhadap kadar asam lemak bebas 

ekstrak betakaroten. Kadar asam lemak bebas pada Tabel 8 tertinggi diperoleh pada 

suhu ekstraksi 40 ºC. Mekanisme penurunan asam lemak bebas selama proses 

pemurnian adalah peristiwa adsorpsi asam lemak bebas oleh adsorben. Adsorben 

yang digunakan selama proses pemurnian ini mempunyai kemapuan menyerap karena  

Al2O3 mempunyai pori-pori dalam jumlah besar dan adsorpsi akan terjadi karena 

adanya perbedaan energi potensial antara permukaan adsorben dan zat yang diserap.  

  

4.2.3  Bilangan Peroksida  

4.2.3.1 Ekstrak Kasar Karotenoid 

 Bilangan peroksida merupakan hasil analisa kimiawi kandungan 

hidroperoksida dalam minyak. Satu milimol hidroperoksida per kilogram minyak 

akan memberikan kontribusi sebanyak 2 angka peroksida sedangkan 1 angka 

peroksida merupakan indikasi terjadinya konversi 16 mg O2/kg minyak menjadi 

hidroperoksida (Timms, 1997) 

Kadar bilangan peroksida pada ekstrak kasar karotenoid berkisar antara 2,14-

3,78 mek/kg pada berbagai kombinasi perlakuan jenis pelarut dengan suhu ekstraksi. 

Rerata kadar bilangan peroksida ekstrak kasar karotenoid  dapat dilihat pada 

Lampiran 5. Grafik rerata bilangan peroksida ekstrak kasar karotenoid dapat dilihat 

pada Gambar 9. 



 

 

 
Gambar  9.  Grafik Bilangan Peroksida Pada Ekstrak Kasar Karotenoid Akibat  

Pengaruh  Perbandingan Jenis Pelarut Aseton:Heksan dan Suhu 

Ekstraksi 

 

 Berdasarkan Gambar 9 diatas dapat dilihat bahwa adanya peroksida yang ikut 

terekstrak disebabkan karena pada proses bleaching peroksida teradsorpsi pada 

bleaching earth sehingga ketika dilakukan ekstraksi terhadap spent bleaching earth 

peroksida yang berada didalamnya juga ikut terekstrak.  Menurut Ketaren (2008) 

proses bleaching selain menghilangkan zat warna juga menyerap hasil degradasi 

minyak seperi peroksida. Hasil analisa ragam Lampiran 5 menunjukkan bahwa 

interaksi antara rasio jenis pelarut aseton:heksan dan suhu ekstraksi pada (α=0,05) 

tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata. Pengaruh perlakuan jenis pelarut 

aseton:heksan dan suhu ekstraksi terhadap bilangan peroksida hasil ekstraksi dapat 

dilihat pada tabel 9 dan 10. 

Tabel  9.  Pengaruh Rasio Jenis Pelarut Aseton:Heksan Terhadap Bilangan 

Peroksida Ekstrak Kasar Karotenoid 

Aseton:Heksan Rerata Bilangan Peroksida (mek/kg) BNT 5% 

1:1 3,09 a 

0,011 1:2 3,38 b 

1:3 3,08 ab 

Keterangan: * Angka yang disertai huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pada setiap (α=0,05) 



 

 

 Tabel 9 menunjukkan bahwa rasio jenis pelarut aseton:heksan berpengaruh 

terhadap bilangan peroksida. Antara kombinasi pelarut aseton:heksan 1:1, 1:2, dan 

1:3, rasio aseton:heksan 1:2 dapat mengekstrak peroksida lebih banyak dari pada 

rasio aseton:heksan 1:1 dan 1:3. Hal ini disebabkan karena tingkat polaritas pelarut 

yang digunakan selama proses ekstraksi berbeda sehingga berpengaruh terhadap 

kelarutan       peroksida.    Menurut    Anonim (2008
d
)   Peroksida  mempunyai  gugus  

–OOH yang bersifat polar sehingga pada tingkat kepolaran tertentu peroksida dapat 

terekstrak secara optimal.  

Tabel  10.  Pengaruh Suhu Ekstraksi Terhadap Bilangan Peroksida Ekstrak 

Kasar Karotenoid 

Suhu Ekstraksi Rerata Bilangan Peroksida (mek/kg) BNT 5% 

30 ºC 2,83 b 
0,011 

40 ºC 3,53 a 
Keterangan: * Angka yang disertai huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pada setiap (α=0,05) 

 Pada Tabel 10 menunjukkan bahwa dengan peningkatan suhu ekstraksi 

menyebabkan peningkatan bilangan peroksida. Peroksida yang telah teradsorpsi pada  

bleaching earth akan ikut terekstrak ketika proses ekstraksi berlangsung. Peningkatan 

suhu ekstraksi ternyata dapat meningkatkan jumlah peroksida, hal ini disebabkan 

karena peningkatan suhu dapat memicu terjadinya oksidasi dimana oksidasi dapat 

menghasilkan peroksida. Adanya kenaikan suhu ekstraksi juga mempermudah 

peroksida terekstrak. Menurut (Winarno, 1997) menyatakan bahwa oksidasi dapat 

terjadi pada suhu kamar dan selama pengolahan menggunakan suhu yang tinggi. 

Oksidasi ini akan menghasilkan senyawa aldehid, keton, dan hidrokarbon. Oksidasi 

dapat terjadi karena adanya kontak sampel dengan udara yang dikatalisa oleh enzim 

lipoksidase, logam berat dan dipercepat oleh sinar dan adanya panas. Hal ini 

diperkuat oleh Ketaren (2008) yang menyatakan bahwa kecepatan oksidasi lemak 



 

 

yang dibiarkan (expose) di udara akan bertambah dengan kenaikan suhu dan akan 

berkurang dengan penurunan suhu.  

 

4.2.3.2  Ekstrak Karoten 

Bilangan peroksida pada ekstrak kasar karotenoid dapat diturunkan dengan 

adanya proses pemurnian menggunakan kolom kromatografi. Proses pemurnian  atau 

pemisahan betakaroten dari pigmen lainnya dengan mengunakan kolom kromatografi 

dapat menurunkan bilangan peroksida 95,53%.  

Bilangan peroksida ekstrak karoten berkisar antara 0,10-0,19 mek/kg pada 

berbagai kombinasi perlakuan perbandingan jenis pelarut dengan suhu ekstraksi. 

Rerata bilangan peroksida ekstrak betakaroten dapat dilihat pada Lampiran 6. Grafik 

rerata bilangan peroksida pada berbagai perlakuan kombinasi  disajikan pada Gambar 

6 berikut 

e 

Gambar 10.  Grafik Bilangan Peroksida Pada Ekstrak Karoten Akibat 

Pengaruh Perbandingan Jenis Pelarut Aseton:Heksan dan 

Suhu Ekstraksi 

  

 Gambar 10 menunjukkan bahwa setelah proses pemurnian terjadi penurunan 

bilangan peroksida, rerata penurunan bilangan peroksida (Lampiran 11). Hasil analisa 



 

 

ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa interaksi perlakuan jenis pelarut 

aseton:heksan dan suhu ekstraksi pada (α=0,05) tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap bilangan peroksida. Pengaruh perlakuan jenis pelarut 

aseton:heksan dan suhu ekstraksi terhadap bilangan peroksida ekstrak karoten dapat 

dilihat pada tabel 11 dan 12. 

Tabel  11.  Pengaruh Rasio Jenis Pelarut Aseton:Heksan Terhadap Bilangan 

Peroksida Ekstrak Karoten 

Aseton:Heksan Rerata Bil. Peroksida (mek/kg) BNT 5% % Penurunan 

1:1 0,145 a 

0,006 

95,34 

1:2 0,147 a 95,71 

1:3 0,138 b 95,56 
Keterangan: * Angka yang disertai huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pada setiap (α=0,05) 

 Proses pemisahan pigmen betakaroten dengan pigmen lainnya menggunakan 

adsorben Al2O3 ternyata dapat menurunkan bilangan peroksida. Tabel 11 

menunjukkan bahwa bilangan peroksida terbesar terdapat pada rasio pelarut 

aseton:heksan (1:2) hal ini disebabkan karena bilangan peroksida pada ekstrak kasar 

karotenoid juga didapat pada rasio aseton:heksan (1:2), sehingga ketika dilakukan 

pemurnian bilangan peroksida tertinggi juga terdapat pada rasio aseton:heksan (1:2). 

 Metode pemurnian dengan kolom kromatografi merupakan metode yang 

cocok digunakan untuk pemisahan dan purifikasi bahan cair pada eksperimen skala 

kecil. Fase diam (adsorben) yang digunakan adalah padat sedangkan fase bergeraknya 

adalah cair. Adsorben yang digunakan adalah alumina yang bersifat polar. Menurut 

Kusumastuti (2004) menyatakan bahwa satu molekul radikal yang berupa aldehid dan 

alkanot mempunyai gugus polar yang dapat berinteraksi dengan adsorben. 

Penggunaan adsorben Al2O3 pada proses pemurnian yang bersifat polar dapat 

menyebabkan terjadinya interakasi antara keduanya.  



 

 

 Stuktur peroksida yang mempunyai gugus –OOH berperan terhadap sifat 

kepolarannya. Sehingga ketika dilakukan proses pemurnian peroksida akan 

teradsorpsi dalam adsorben. Mekanisme adsopsi oleh adsorben menurut Susanto 

(1987) didasarkan pada ukuran pori-pori. Semakin banyak pori-pori dari suatu 

adsorben maka luas permukaan akan semakin besar. Luas permukaan ini sangat 

berpengaruh terhadap tersedianya tempat adsorbsi.  

  Sebelum dilakukan proses pemurnian Al2O3 yang akan digunakan  diaktivasi 

dengan pemanasan. Proses pemanasan ini menyebabkan pelepasan air sehingga luas 

pori-pori adsorben bertambah yang dapat meningkatkan kemampuan untuk adsorpsi 

(Ahmadi, 1997). 

Tabel  12.  Pengaruh Suhu Ekstraksi Terhadap Bilangan Peroksida Ekstrak 

Karoten 

Suhu Ekstraksi Rerata Bil.Peroksida (mek/kg) BNT 5% % Penurunan 

30 ºC 0,11 b 
0,006 

95,97 

40 ºC 0,17 a 95,08 
Keterangan: * Angka yang disertai huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pada setiap (α=0,05) 

 Tabel 12 diatas menunjukkan bilangan peroksida akibat pengaruh suhu hasil 

pemurnian dengan kolom kromatografi. Suhu ekstraksi yang berbeda ternyata tidak 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α=0,05) terhadap bilangan peroksida hasil 

pemurnian. Teknik pemurnian dengan kolom kromatografi didasarkan pada pada 

beberapa faktor, salah satunya yaitu adanya tendensi molekul suatu zat untuk dapat 

teradsorbsi pada butir-butir zat padat (adsorben) dengan permukaan yang luas. Proses 

adsorbsi menyebabkan beberapa molekul terserap dalam adsoreben karena adanya 

perbedaan sifat fisik maupun kimia. 

.  

 



 

 

 4.2.4  Aktivitas Antioksidan 

 Pengujian aktifitas antioksidan metode DDPH didasarkan pada perubahan 

warna dari ungu menjadi kuning. Aktivitas antioksidan ekstrak karoten dilakukan 

dengan menggunakan berbagai konsentrasi yaitu 100, 200, 400, 600, dan 1000 ppm. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktifitas antioksidan pada berbagai konsentrasi 

berkisar antara 9,86-23,8% (Lampiran 12). Grafik rerata aktivitas antioksidan pada 

berbagai perlakuan kombinasi dapat dilihat pada Gambar 10 

 
Gambar  11. Grafik Aktivitas Antioksidan  Ekstrak Karoten Akibat Pengaruh 

Perbandingan Jenis Pelarut Aseton:Heksan dan Suhu Ekstraksi 

Pada Berbagai Konsentrasi 

 

 Gambar 11 diatas terlihat bahwa aktifitas antioksidan pada konsentrasi 

tertentu mempunyai aktifitas yang tinggi, dan pada konsentrasi tertentu aktifitasnya 

turun. dalam penelitian ini ekstrak betakaroten mengalami penurunan dari konsentrasi 

100 ppm sampai konsentrasi 200 ppm dan mencapai aktifitas antioksidan tertinggi 

pada konsentrasi 400 ppm dengan  perlakuan jenis rasio pelarut aseton:heksan 1:2 

pada suhu 40 ºC. Setelah konsentrasi 400 ppm aktifitas antioksidannya mengalami 

penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pada konsentrasi 600 hingga 1000 ppm 

antioksidan betakaroten berubah menjadi prooksidan. Menurut Gordon (1990) dalam 



 

 

Ardiansyah (2007) menyatakan bahwa pada konsentrasi tinggi antioksidan bersifat 

reaktif, sehingga reaksi antioksidan dengan hidroperoksida justru menghasilkan 

radikal baru.  

 Radikal bebas DPPH yang memiliki elektron tidak berpasangan menghasilkan 

absorbansi maksimum pada panjang gelombang 517 nm dan memberikan warna 

ungu. Warna akan berubah menjadi kuning saat elektron tidak berpasangan pada 

DPPH menjadi berpasangan dengan atom hydrogen, sehingga tinggkat diskolorasi 

mengindikasikan kemampuan antioksidan untuk menangkap radikal bebas (Prakash, 

2001) 

 Pada uji aktivitas antioksidan betakaroten dengan DPPH tidak terjadi 

perubahan warna yang signifikan, sehingga aktivitas antioksidan betakaroten yang 

didapatkan nilainya rendah hal ini disebabkan karena betakaroten merupakan 

senyawa antioksidan sekunder bukan antioksidan primer yang mampu mendonorkan 

atom hidrogen. Betakaroten merupakan jenis antioksidan sekunder yang mekanisme 

kerja aktivitas antioksidannya dengan cara mengubah oksigen singlet menjadi 

oksigen triplet yakni bentuk yang lebih stabil karena memiliki energi yang rendah. 

Oleh karena itu fungsi betakaroten sebagai antioksidan lebih kepada proses 

penghambatan laju autooksidasi Gordon (1990) dalam Ardiansyah (2007). Metode 

DPPH digunakan untuk penentuan jenis aktifitas antioksidan primer, tidak spesifik 

untuk komponen antioksidan tertentu (Prakash, 2001) 

 Besarnya konsentrasi antioksidan yang ditambahkan dapat berpengaruh pada 

laju oksidasi. Bila konsentrasi betakaroten yang digunakan tinggi maka betakaroten 

dapat berubah menjadi prooksidan,  

 



 

 

4.2.5  Analisa Warna 

4.2.5.1  Ekstrak Kasar Karotenoid 

 Analisa warna dilakukan dengan menggunakan alat colour reader. Analisa 

warna dilakukan terhadap ekstrak kasar karotenoid serta ekstrak betakaroten. Nilai L 

pada ekstrak kasar karotenoid berkisar antara 21,10-23,30. Nilai a* berkisar antara 

7,80-11,80. Nilai b* berkisar antara 4,10-9,20. Rerata nilai L, a* dan b* dapat dilihat 

pada lampiran. Grafik warna ekstrak kasar karotenoid pada berbagai kombinasi 

perlakuan rasio aseton:heksan dan suhu ekstraksi dapat dilihat pada Gambar  12 dan 

13 

   

 

 

Tingkat kecerahan dinyatakan dengan nilai L* atau lightness yang 

menunjukkan gelap terangnya warna dengan kisaran 0-100 (sangat gelap sampai 

sangat terang). Semakin tinggi nilai L* maka semakin cerah sampel. Nilai  a* 

menyatakan tingkat warna hijau sampai merah dengan kisaran -100 sampai +100 

dimana semakin tinggi nilai a*, maka kecenderungan warna merah produk semakin 

kuat. Sedangkan nilai b* menyatakan tingkat warna biru sampai kuning dengan 

Gambar 12. Grafik Warna Hasil 

Ekstrak Kasar Karotenoid Pada 

Suhu Ekstrasi 30 ⁰C 

Gambar 13. Grafik Warna Hasil 

Ekstrak Kasar Karotenoid Pada Suhu 

Ekstrasi 40 ⁰C 



 

 

kisaran -100 sampai +100 dimana semakin tinggi nilai b* maka kecenderungan warna 

kuning pada produk semakin kuat (Pomeranz and Meloan, 1994) 

 Hasil analisa ragam Lampiran 7 menunujukkan bahwa interaksi antara  jenis 

pelarut aseton:heksan dan suhu ekstraksi pada (α=0,05) tidak berpengaruh nyata 

terhadap nilai L, dan b* ekstrak kasar karotenoid . Tetapi bepengaruh nyata (α=0,05) 

terhadap nilai a* ekstrak kasar karotenoid. Pengaruh perlakuan jenis pelarut 

aseton:heksan dan suhu ekstraksi terhadap nilai L, a* dan b* dapat dilihat pada Tabel 

13 dan 14 

Tabel  13.   Pengaruh Rasio Jenis Pelarut  Aseton:Heksan Terhadap Nilai L, a* 

dan b* Ekstrak Kasar Karotenoid 

Aseton:Heksan 
Nilai 

L a* b* 

1:1 21,92 a 10,57 a 6,35 a 

1:2 22,45 b 9,26  a 6,10 a 

1:3 22,29 c 9,21 a 8,43 b 

BNT 0.05 0,030 0,035 0,028 
Keterangan: * Angka yang disertai huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pada setiap (α=0,05) 

Nilai L hasil ekstrak kasar karotenoid memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata (α=0,05) pada berbagai kombinasi rasio jenis pelarut aseton:heksan. Nilai L 

terendah didapatkan pada kombinasi perlakuan aseton:heksan 1:1. Nilai L yang 

semakin rendah menunjukkan bahwa produk semakin gelap. Warna gelap pada 

produk ini disebabkan karena banyak komponen zat warna yang terekstrak selama 

proses ekstraksi. Menurut Ketaren (1986) dalam Pasaribu (2004) menyatakan bahwa 

proses bleaching merupakan salah satu rangkaian proses pemurnian minyak dengan 

tujuan untuk menghilangkan zat warna yang kurang disukai oleh konsumen. Warna 

pada minyak kelapa sawit merupakan salah satu faktor yang mendapat perhatian 

khusus, karena minyak kelapa sawit mengandung warna-warna yang tidak disukai 



 

 

oleh konsumen. Zat warna dalam minyak kelapa sawit terdiri dari dua golongan yaitu 

zat warna alamiah dan zat warna dari hasil degradasi zat warna alamiah. Hasil 

degradasi yang menyebabkan warna menjadi gelap adalah degradasi tokoferol 

(vitamin E) serta karena adanya reaksi molekul karbohidrat dengan gugus pereduksi 

seperti aldehid serta gugus amin dari molekul protein dan yang disebabkan oleh 

karena aktivitas enzim-enzim seperti phenol oxidase, poliphenol oxidase dan 

sebagainya. 

Nilai a* pada ekstrak kasar karotenoid tertinggi diperoleh pada rasip pelarut 

aseton:heksan 1:1, dan mengalami penurunan dengan bertambahnya rasio heksan 

yang digunakan. Nilai a* yang menunjukkan kisaran warna hijau sampai merah, 

dimana semakin besar nilai a* maka kencerungan warna merah pada produk semakin 

kuat, warna merah pada ekstrak kasar karotenoid disebabkan karena adanya pigmen 

karotenoid yang teradsorpsi pada saat proses pemucatan, dan terekstrak pada saat 

ekstraksi dilakukan.  

Berbeda dengan nilai a*, nilai b* yang menunjukkan warna biru hingga 

kekuningan nilainya semakin meningkat dengan bertambahnya rasio heksan,  nilai b* 

terendah diperoleh pada rasio pelarut aseton:heksan 1:2, Hal ini diduga kelarutan dari 

suatu pigmen yang teradsopsi pada bleaching earth pada proses pemucatan memiliki 

tingkat kelarutan yang berbeda-beda, sehingga ketika spent bleaching earth diekstrak 

dengan aston:heksan 1:2 maka komponen tertentu yang lebih banyak terekstrak. 

 Diduga dengan semakin rendah rasio heksan yang digunakan maka komponen 

zat warna hasil degradasi zat warna alamiah lebih banyak terekstrak karena dengan 

adanya degradasi dapat meningkatkan kepolaran suatu komponen, sehingga 

komponen tersebut lebih banyak terekstrak pada kombinasi pelarut dengan rasio 



 

 

heksan terendah. Pengaruh suhu ekstraksi  terhadap nilai L, a* dan b* ekstrak kasar 

karotenoid disajikan pada Tabel 14 

Tabel  14.  Pengaruh Suhu Ekstraksi Terhadap Nilai L, a* dan b* Ekstrak  

Kasar Karotenoid 

Suhu Ekstraksi 
Nilai 

L a* b* 

30 ⁰C 22,216 a 9,58 b 6,87 b 

40 ⁰C 22,222 a 9,78 a 7,06 a 

BNT 5% 0,030 0,030 0,028 
Keterangan: * Angka yang disertai huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pada setiap (α=0,05) 

  

 Pengaruh suhu terhadap nilai a* dan b* berpengaruh nyata (α=0,05). Nilai a* 

dan b* cenderung mengalami peningkatan dengan bertambahnya suhu ekstraksi. 

Bertambahanya suhu ekstraksi menyebabkan peningkatan kelarutan dari suatu 

komponen terhadap komponen tertentu. Hal ini dikarenakan peningkatan suhu 

menimbulkan peningkatan energi, dengan adanya peningkatan energi maka proses 

ekstraksi suatu komponen akan berjalan lebih cepat.  

 Nilai L akibat pengaruh suhu tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

(α=0,05) hal ini dimungkinkan karena produk hasil ekstraksi gelap, sehingga tingkat 

kecerahannya tidak berbeda nyata. 

 

4.2.5.2  Ekstrak Karoten 

 Proses pemisahan pigmen betakaroten dengan pigmen lainnya berpengaruh 

terhadap nilai L, a* dan b*. Grafik warna ekstrak karoten akibat berbagai kombinasi 

perlakuan rasio jenis pelarut aseton:heksan dan suhu ekstraksi disajikan pada Gambar 

14 dan 15 



 

 

      

     

 Hasil analisa ragam Lampiran 8 menunjukkan bahwa interaksi antara rasio 

jenis pelarut aseton:heksan dan suhu ekstraksi pada α=0,05 tidak memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai L, dan a* ekstrak karoten, dan 

berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap nilai b* ekstrak karoten. Pengaruh perlakuan 

jenis pelarut aseton:heksan dan suhu ekstraksi terhadap nilai L, a* dan b* ekstrak 

karoten dapat dilihat pada tabel 15 dan 16 

Tabel  15.  Pengaruh Rasio Jenis Pelarut  Aseton:Heksan Terhadap Nilai L, a*  

dan b* Ekstrak Karoten 

Aseton:Heksan 
Nilai 

L a* b* 

1:1 26,20 a 8,51 c 10,65 c 

1:2 25,12 b 11,40 b 11,83 b 

1:3 24,98 c 11,74 a 12,49 a 

BNT 5% 0,036 0,050 0,053 
Keterangan: * Angka yang disertai huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pada setiap (α=0,05) 

 Proses pemisahan pigmen betakaroten dengan kolom kromatografi 

menyebabkan terjadi peningkatan terhadap nilai L, a* dan b* ekstrak karoten. Nilai 

kecerahan produk setelah proses pemurnian pada kombinasi perlakuan aseton:heksan 

tidak berpengaruh nyata (α=0,05). Pada tabel 15 terlihat bahwa nilai L ekstrak 

karoten semakin meningkat setelah dilakukan pemisahan dengan kolom kromatografi, 

Gambar 14. Grafik Warna Ekstrak 

Karoten  Pada Suhu Ekstrasi 30 ⁰C 

Gambar 15. Grafik Warna Ekstrak 

Karoten Pada Suhu Ekstrasi 40 ⁰C 



 

 

dengan meningkatnya nilai L, maka kencerungan produk semakin cerah. Hal ini 

disebabkan karena pada proses pemisahan pigmen betakaroten beberapa komponen 

zat-zat warna yang menyebabkan warna menjadi gelap teradsopsi pada Al2O3 yang 

merupakan adsorben pada proses pemisahan. Nilai L ekstrak karoten semakin 

menurun dengan bertambahnya rasio heksan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan 

kadar karoten yang terekstrak sebagai akibat dari peningkatan rasio heksan sehingga 

tingkat kecerahan menjadi menurun.  

 Nilai a* ekstrak karoten pada produk memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata (α=0,05) pada kombinasi perlakuan aseton:heksan. Semakin besar rasio heksan 

yang digunakan maka nilai a* pada produk semakin besar. Nilai a* yang semakin 

besar  menunjukkan bahwa intensitas warna merah pada produk semakin besar, 

tingkat kemerahan produk dipengaruhi oleh kadar betakaroten. Semakin besar kadar 

betakaroten dari produk maka nilai a* akan semakin besar. Menurut Eskin (1995) 

betakaroten mempunyai range kisaran warna kuning hingga merah.  Sehingga dengan 

semakin meningkatnya nilai a* maka betakaroten yang terekstrak semakin besar. Hal 

ini diperkuat oleh Gross (1995) yang menyatakan bahwa kosentrasi betakaroten dapat 

dipengaruhi oleh kepekatan warna pigmen. Semakin warna itu kuning atau merah 

maka konsentrasi betakaroten semakin tinggi. 

Nilai b* ekstrak karoten memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α=0,05) 

pada kombinasi berbagai perlakuan rasio aseton:heksan. Pada tabel 11 menunjukkan 

hal yang sama dengan nilai a*, semakin besar rasio heksan yang digunakan maka 

nilai b* semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa betakaroten produk semakin 

besar. Nilai a* dan b* berbanding lurus dengan kadar betakaroten dari produk, 



 

 

semakin besar nilai a* dan b* maka kandungan betakaroten dari produk juga akan 

semakin besar pula. 

 Dari keseluruhan hasil analisis ragam  yang dilakukan dapat diketahui bahwa 

perbedaan warna dari setiap perlakuan dipengaruhi oleh kadar betakaroten yang 

terdapat dalam sampel. Dimana kadar betakaroten akan berpengaruh terhadap nilai L, 

a* dan b*.   Pengaruh rasio suhu ekstraksi terhadap nilai L, a* dan b* hasil pemurnian 

dapat dilihat pada Tabel 16 

Tabel  16.    Pengaruh Rasio Suhu Ekstraksi  Terhadap Nilai L,  a* dan b* 

Ekstrak Karoten 

Aseton:Heksan 
Nilai 

L a* b* 

30 ⁰C 25,51 a 10,51 a 11,44 b 

40 ⁰C 25,36 b 10,59 a 11,88 a 

BNT 5% 0,036 0,050 0,053 
Keterangan: * Angka yang disertai huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pada setiap (α=0,05) 

 Tabel 16 menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan suhu ekstrasi 

menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap nilai a* dan b*, dan mengalami 

penurunan terhadap nilai L. Adanya peningkatan nilai a* dan b* menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan kadar karoten. Nilai  a* menyatakan tingkat warna hijau sampai 

merah dimana semakin tinggi nilai a*, maka kecenderungan warna merah produk 

semakin kuat. Sedangkan nilai b* menyatakan tingkat warna biru sampai kuning 

dimana semakin tinggi nilai b* maka kecenderungan warna kuning pada produk 

semakin kuat. Dengan demikian semakin besar nilai a* dan b* maka kadar karoten 

akibat peningkatan suhu mengalami peningkatan. 

 Berbeda dengan nilai L yang mengalami penurunan. Nilai L yang menyatakan 

tingkat kecerahan dimana semakin tinggi nilai L maka kecenderungan produk 

semakin cerah. Peningkatan kadar karoten akibat peningkatan suhu ekstraksi 



 

 

menyebabkan kecerahan pada produk semakin menurun, hal ini ditunjukkan dengan 

menurunnya nilai L pada produk.  

 

4.2.6  Rekoveri Karoten 

 Rekoveri karoten dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa banyak 

karoten yang dapat diperoleh dari proses ekstraksi pada berbagai kombinasi 

perlakuan yang dibandingkan dengan karoten sampel. Rekoveri merupakan upaya 

mengambil bahan-bahan yang masih mempunyai nilai ekonomi tinggi dari suatu 

limbah, kemudian dikembalikan ke dalam proses produksi dengan atau tanpa 

perlakuan fisika, kimia dan biologi (Kriya , 2009) Rekoveri karoten dari spent 

bleaching earth berkisar antara 48,41-93,65% pada berbagai kombinasi perlakuan 

rasio jenis pelarut aseton:heksan dan suhu ekstraksi. Rerata tingkat rekoveri karoten 

pada berbagai kombinasi dapat dilihat pada Lampiran 13. Grafik tingkat rekoveri 

betakaroten disajikan pada Gambar 16. 

 
Gambar 16.   Grafik Tingkat Rekoveri Karoten Akibat Pengaruh Perbandingan 

Jenis Pelarut Aseton:Heksan dan Suhu Ekstraksi Pada Berbagai 

Konsentrasi 

  

 Berdasarkan Gambar 16 dapat dilihat bahwa tingkat rekoveri karoten 

mengalami peningkatan dengan semakin betambahnya rasio heksan yang digunakan 



 

 

dan suhu ekstraksi. Hasil analisa ragam (Lampiran 13) menunjukkan bahwa interaksi 

antara perbandingan rasio jenis pelarut aseton:heksan dan suhu ekstraksi tidak 

berpengaruh nyata pada α=0,05. Rerata tingkat rekoveri karoten dari spent bleaching 

earth pada berbagai kombinasi perlakuan dapat dilihat pada Tabel 17.  

Tabel  17.  Pengaruh Rasio Jenis Pelarut  Aseton:Heksan Terhadap Tingkat 

Rekoveri Karoten 

Aseton:Heksan Tingkat Rekoveri BNT 5% 

1:1 56,20 c 

0,271 1:2 75,77 b 

1:3 86,69 a 
Keterangan: * Angka yang disertai huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pada setiap (α=0,05) 

 Berdasarkan Tabel 17 dapat dilihat bahwa pengaruh rasio jenis pelarut 

aseton:heksan berpengaruh nyata terhadap tingkat rekoveri karoten. Tingkat rekoveri 

karoten semakin meningkat dengan bertambahnya rasio heksan yang digunakan pada 

proses ekstraksi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan berkurangnya tingkat kepolaran 

larutan yang digunakan untuk ekstraksi maka betakaroten semakin banyak terekstrak.  

 Betakaroten termasuk senyawa hidrokarbon dengan rumus molekul C40H56. 

Rantai karbon pada betakaroten yang panjang menyebabkan sifatnya yang non-polar 

sehingga tingkat kelarutannya pada aseton rendah dan  lebih banyak terekstrak pada 

campuran pelarut dengan rasio heksan yang tertinggi. Hal ini diperkuat oleh Sax and 

Lewis (1998) serta Voight (1996) yang menyatakan bahwa proses ekstraksi suatu 

komponen didasarkan pada tingkat kepolaran pelarut yang ditentukan dengan 

konstanta dielektrikum.  

Tabel  18.   Pengaruh Suhu Ekstraksi Terhadap Tingkat Rekoveri Karoten 

Suhu Ekstraksi Tingkat Rekoveri BNT 5% 

30 ºC 67,17 b 
0,271 

40 ºC 78,60 a 
keterangan: * Angka yang disertai huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pada setiap (α=0,05) 



 

 

 Tabel 18 diatas terlihat bahwa perlakuan suhu ekstraksi berpengaruh terhadap 

tingkat rekoveri betakaroten. Kenaikan suhu ekstraksi ternyata dapat meningkatkan 

tingkat rekoveri karoten, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan suhu 

ekstraksi maka akan terjadi kenaikan kecepatan reaksi.  Peningkatan kecepatan reaksi 

menyebabkan komponen betakaroten lebih banyak terekstrak. 

 

4.2.7  Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik dilakukan dengan membandingkan nilai produk setiap 

perlakuan menggunakan indeks efektifitas (De Garmo dkk., 1984). Penentuan pemilihan 

perlakuan terbaik berdasarkan analisa kadar betakaroten dalam ekstrak karoten, tingkat 

kecerahan (L*) ekstrak karoten, tingkat warna kemerahan (a*) ekstrak karoten, tingkat warna 

kekuningan (b*) ekstrak karoten, kadar asam lemak bebas ekstrak karoten, bilangan 

peroksida ekstrak karoten dan rekoveri karoten. Penghitungan dilakukan dengan metode 

pembobotan dan penentuan perlakuan terbaik ditentukan oleh rerata nilai perlakuan tertinggi. 

(Lampiran 14) 

 Berdasarkan hasil analisa (Lampiran 14) perlakuan terbaik betakaroten hasil 

rekoveri diperoleh dari kombinasi perlakuan rasio jenis pelarut aseton:heksan 1:3 

dengan suhu ekstraksi 40 ºC. Hal ini disebabkan karena semakin besar rasio heksan 

serta suhu ekstraksi yang digunakan betakaroten yang terekstrak juga akan semakin 

besar. Adapun nilai setiap parameter pada perlakuan terbaik disajikan pada Tabel 19 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel  19.  Nilai Parameter Perlakuan Terbaik Rekoveri Karoten Dari Spent  

Bleaching Earth 

Parameter Nilai  

Kadar Betakaroten (µg/100g) 20536,810 

Asam Lemak Bebas (%) 1,530 

Bil. Peroksida (mek/kg) 0,170 

L  25,270 

a*  12,480 

b*  12,770 

Rekoveri (%) 91,715 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V  PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Hasil penelitian tentang rekoveri karoten dari spent bleaching earth dengan 

kajian rasio jenis pelarut aseton:heksan serta suhu ekstraksi menunjukkan pengaruh 

nyata (α=0,05)  terhadap kadar betakaroten, asam lemak bebas, bilangan peroksida, 

dan warna. Ekstrak karoten yang merupakan hasil pemurnian dari ekstrak kasar 

karotenoid dengan metode kolom kromatografi pada berbagai kombinasi perlakuan 

menghasilkan betakaroten tertinggi dengan kadar 20.276,34 µg/100   

Hasil analisa terhadap asam lemak bebas dan bilangan peroksida pada ekstrak 

kasar karotenoid menunjukkan jumlah yang cukup tinggi dengan nilai 24,3% dan 

3,78 mek/kg. Setelah dilakukan pemurnian terhadap ekstrak kasar karotenoid dengan 

metode kolom kromatografi kadar asam lemak bebas dan bilangan peroksida 

mengalami penurunan yang signifikan. Rata-rata penurunan asam lemak bebas 

93,07% dan bilangan peroksida 95,53%.   

Pada analisa aktifitas antioksidan metode DPPH  diperoleh aktifitas tertinggi 

pada kombinasi perlakuan perbandingan aseton:heksan 1:2 suhu 40 ºC dengan 

konsentrasi ekstrak 400 ppm dengan aktifitas sebesar 23,8%. Analisa warna  ekstrak 

kasar karotenoid pada berbagai kombinasi perlakuan diperoleh nilai L, a* dan b* 

tertinggi dengan nilai 26,30; 13,25 dan 13,70. Adanya proses pemurnian 

menyebabkan terjadinya penurunan nilai L, a* dan b*, nilai L, a* dan b* tertinggi 

setelah proses pemurnian berturut-turut 23,60; 11,80 dan 9,10. 

 Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat rekoveri karoten tertinggi hasil 

ekstraksi terhadap spent bleaching earth sebesar 93,88%. Perlakuan terbaik diperoleh 

pada kombinasi perlakuan rasio jenis pelarut aseton:heksan 1:3 pada suhu 40 ºC 



 

 

dengan rerata kadar betakaroten 20536,81 µg/100g, kadar asam lemak bebas ekstrak 

karoten 1,53%, bilangan peroksida ekstrak karoten 0,170 mek/kg, dengan tingkat 

rekoveri sebesar 91,71% 

 

5.2  Saran 

1. Perlu dikembangkan metode pemurnian lain untuk pemisahan betakaroten 

dari pigmen lainnya sehingga prosesnya bisa lebih efisien. 

2. Penelitian lanjutan dengan menggunakan adsorben atau eluen lainnya perlu 

dilakukan untuk mengetahiu tingkat efektifitas pemisahan betakaroten  

dengan pigmen lainnya. 

3. Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui stabilitas dari ekstrak 

karoten yang dihasilkan. 

4. Untuk penelitian selanjutnya identifikasi terhadap komponen yang terekstrak 

pada ekstrak kasar hasil ekstraksi perlu dilakukan untuk memilih metode yang 

tepat dalam pemisahan betakaroten dengan komponen lainya. 

5. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai aplikasi filtrat karoten terhadap produk 

pangan dengan memperhatikan jenis produk pangan dan sifat dari karoten. 
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LAMPIRAN 1.  Prosedur Analisa 

1.  Pengukuran Kadar Betakaroten Pada Bahan Baku Spent Bleaching Earth 

(Cagampang and Rodriquez, 1980) 

1. Spent Bleaching Earth ditimbang sebanyak 1 g dalam erlenmeyer  

2. Ditambahkan 25 ml pelarut petroleum eter:aseton (1:1) 

3. Erlenmeyer ditutup dan diaduk menggunakan shaker selama 10 menit 

4. Disaring dan ekstraksi diulang 2 kali 

5. Diambil 25 ml filtrat lalu ditambahkan 25 aquadest kemudian digojog 

6. Dibiarkan terjadi pemisahan, bagian bawah (air-aseton) dialirkan keluar dari 

corong pemisah dan dibuang 

7. Pencucian dilakukan sebanyak 2 kali 

8. Fase eter yang diperoleh ditambahkan dengan Na2SO4 sebanyak 5 gram untuk 

tiap 100 ml fase eter 

9. Fase eter dimasukkan ke dalam kolom kromatografi 

10. Larutan petroleum eter:aseton (10:1) digunakan untuk mengelusi betakaroten 

11. Betakaroten yang diperoleh diencerkan dengan petroleun eter:aseton (10:1) 

lalu diukur absorbansinya dengan panjang gelombang 450 nm. 

Perhitungan: 

Persamaan regresi linear: y= ax +b 

Dimana: 

y = absorbansi 

x = kadar betakaroten (mg/25ml) 

Kadar betakaroten (µg/100 g sampel)   =     

Keterangan: 

FP = faktor pengenceran (volume akhir standart/volume akhir sampel) 

Berat sampel =    

 

 

2.    Pengukuran Jumlah Betakaroten Pada Ekstrak karotenoid (Cagampang 

and Rodriquez, 1980) 



 

 

1. Ekstrak ditimbang dan dimasukkan kedalam labu pemisah 

2. Ditambahkan  25 ml petroleum eter:aseton (10:1) dan 25 ml aquadest 

kemudian digojog 

3. Dibiarkan terjadi pemisahan, bagian bawah (air-aseton) dialirkan keluar labu 

pemisah dan dibuang 

4. Fase eter yang diperoleh ditambahkan Na2SO4 ( 5 g untuk setiap 100 ml fase 

eter) 

5. Fase eter dimasukkan dalam kolom kromatografi 

6. Larutan petroleum eter:aseton (10:1) digunakan untuk mengelusi betakaroten 

7. Betakaroten yang diperoleh diencerkan dengan petroleum eter:aseton (10:1) 

8. Diukur absorbasinya dengan panjang gelombang 450 nm. 

Perhitungan: 

Persamaan regresi linear: y= ax +b 

Dimana: 

y = absorbansi 

x = kadar betakaroten (mg/25ml) 

Kadar betakaroten (µg/100 g sampel)   =     

Keterangan: 

FP = faktor pengenceran (volume akhir standart/volume akhir sampel) 

Berat sampel =  

Keterangan Kolom Alumunium Oksida: 

1. kolom kromatografi ukuran 16 x 150 mm 

2. bagian bawah kolom diisi kapas adsorben dengan tinggi 15 mm, diatasnya 

dimasukkan alumina setinggi 100 mm, kemudian dimasukkan Na2SO4 setinggi 

20 mm dan bagian atas kolom diisi kapas adsorben setinggi 15 mm 

Pembuatan larutan standart β-karoten: 

1. Ditimbang betakaroten standart sebanyak 10 mg 

2. Dilarutkan dalam 10 ml petroleum eter:aseton (10:1) 

3. Diambil larutan sebanyak 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,4 ; dan 0,5 ml lalu diencerkan 

dalam petroleum eter:aseton (10:1) hingga volume 25 ml 



 

 

4. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 450 nm. 

 

3. Analisa Kadar Asam Lemak Bebas (Mehlenbacher, 1960 dalam Sudarmadji, 

dkk, 2008) 

1. Bahan harus diaduk merata dan berada dalam keadaan cair pada waktu diambil 

contohnya. Timbang sebanyak 28,2±0,2 g contoh dalam Erlenmeyer. 

Tambahkan 50 ml alcohol netral panas dan 2 ml indicator phenopthalein (pp) 

2. Titrasi dengan larutan NaOH 0,1 yang telah distandarisasi sampai warna merah 

jambu tercapai dan tidak hilang selama 30 detik. 

3. Asam lemak bebas dinyatakan dalam % asam lemak bebas 

% asam lemak bebas = ml NaOH x N x BM asm lemak x 100% 

     Berat contoh x 1000 

 

4.  Analisa Bilangan Peroksida Metode Hill dan Thiel (Adnan, 1980) 

Persiapan Bahan Kimia 

 Larutan ammonium thiosianat. Dibuat dengan melarutkan 30 g ammonium 

thiosianat dalam air deionisasi sampai volume 100 ml 

 Larutan ferro klorida. Larutan barium klorida (0,5 g BaCl2 dilarutkan dalam air 

deionisasi samapi volume 50 ml) dimasukkan kedalam ferro sulfat 0,4 g dengan 

perlahan-lahan sambil diaduk, kemudian ditambahkan asam klorida 37%, 10 N 

sebanyak 2 ml. Barium sulfat yang terbentuk dibiarkan mengendap dan larutan yang 

jernih disaring dengan kertas saring whatman no.1. Filtrat disimpan dalam botol 

gelap dan hanya dipakai dalam jangka waktu 1 minggi setelah pembuatan. 

 Kurva standart Fe. FeCl3.6H2O sebanyak 0,25 g dilarutkan dalam 25 ml HCL 10 

N dan dioksidasi dengan 2 ml H2O2. Sisa H2O2 dihilangkan dengan mendidihkan 

larutan. Larutan diencerkan menjadi 250 ml dalam HCL 10 N dan digunakan sebagai 

stok larutan standart. Sebanyak 0,5 ml stok larutan standart diencerkan dengan 

benzene:methanol 70:30 v/v sampai volume 100 ml dan digunakan sebagai larutan 

standart. Sebanyak 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 dan 5,0 ml larutan standart  ditambahkan ke 

dalam tabung reaksi dan ditambahkan larutan benzene:methanol 70:30 v/v sampai 

volume 10 ml. Pada larutan ini ditambahkan ammonium thiosiant sebanyak 1 tetes. 

Larutan digojog dengan vortex selama 5 detik. Absorbansi warna merah dibaca pada 



 

 

panjang gelombang 510 nm. Kurva standart dibuat dengan absis absorbansi dan 

ordinat Fe (µg) dan dibuat persamaa regresi lineranya. 

Persiapan Sampel 

 Sebanyak 1 tetes sampel minyak ditimbang dalam tabung reaksi dan dilarutkan 

dalam benzene:methanol 70:30 v/v sampai volume 10 ml. Larutan ditambahkan 

dengan 1 tetes ammonium thiosianat dan 1 tetes ferro klorida dan digojog dengan 

votex selam 5 detik. Larutan dipanaskan pada suhu 50 ⁰C selama 2 menit dan 

didinginkan dengan air mengalir sampai suhu 25 ⁰C. Larutan blanko dibuat seperti 

diatas tetapi tanpa sampel. Absorbansi warna merah dibaca pada panjang gelombang 

510 nm. Banyaknya Fe dalam 10 ml larutan dihitung dengan persamaan regresi dari 

kurva standart. Bilangan peroksida dihitung dalam miliekivalen/kg dengan persamaan 

   Bilangan Peroksida = A x  B 

      C x 55,85 

Dimana: 

A  : Berat Fe per 10 ml (µg) 

B : Volume larutan awal (ml) 

C : Berat Sampel (g) 

 

5.  Analisa Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (Hatano et al., 1998) 

1. Diambil ekstrak karotenoid dan diencerkan dengan methanol hingga 

konsentrasi 100 ppm (10µ ekstrak/100 ml), 200 ppm (20µ ekstrak/100 ml), 

400 ppm (400µ ekstrak/100ml), 600 ppm (60µ ekstrak/100 ml), 1000 ppm 

(100µ ekstrak/100ml) 

2. Diambil 1 ml dari masing-masing konsentrasi dan dimasukkan dalam tabung 

reaksi 

3. Ditambahkan 1 ml DPPH 0,1 mM (0,0011 g DPPH dalam methanol) 

4. Diencerkan dengan mentanol hingga 5 ml 

5. Didiamkan selama 30 menit pada suhu ruang 

6. Blanko adalah DPPH methanol tanpa ekstrak 

7. Diukur absorbansinya λ = 517 nm 

       Efek penangkapan DPPH (%) = [(A0 – A1) / A0] x 100% 

     A0 = Absorbansi kontrol  A1 = Absorbansi sampel 



 

 

 

6.  Analisa Warna Metode L*, a*, b* (Yuwono dan Susanto,  1998) 

1. Disiapkan sampel cair dalam gelas 

2. Hidupkan color reader 

3. Tentukan target pembacaan L, a, b color space atau L, c, h 

4. Ukur warnanya 

Keterangan:  

L untuk parameter kecerahan (lightness), a dan b koordinator kromatisitas 

c: kroma, h: sudut hue (warna) 

 

7.  Analisa Rekoveri Karoten 

 Analisa rekoveri karoten dilakukan untuk mengetahui seberapa besar rekoveri 

dari proses ekstraksi tersebut. Dihitung dengan rumus:   

Rekoveri (%) = Kadar betakaroten dalam sampel (ppm) x berat  

    Kadar betakaroten dalam Spent BE (ppm) x Berat Spent BE 

 

8. Pemilihan Perlakuan Terbaik (De garmo, 1984) 

1. Mengurutkan parameter. Parameter-parameter fisik dan kimia dikelompokkan 

terpisah dengan parameter organoleptik. 

2. Memberi bobot pada setiap parameter dari masing-masing kelompok. Bobot 

yang diberikan sesuai dengan tingkat kepentingan setiap parameter. 

3. Menentukan nilai efektifitas dengan rumus sebagai berikut : 

 

NE (Nilai Efektifitas) = Np(Nilai Perlakuan) – Ntj (Nilai terjelek) 

            Nilai total semua parameter 

Untuk parameter dengan nilai rerata semakin besar semakin baik, maka rerata 

terendah sebagai nilai terjelek dan rerata tertinggi sebagai nilai terbaik. 

Sebaliknya untuk parameter dengan nilai rerata semakin kecil semakin baik, 

rerata terkecil sebagai nilai terbaik dan rerata terbesar sebagai nilai terjelek   

4. Menghitung Nilai Produk. Nilai produk diperoleh dari perkalian antara bobot 

normal dengan nilai efektifitas. 

NP  = NE x  bobot 



 

 

5. Menjumlahkan nilai produk dari semua parameter pada masing-masing 

kelompok. Perlakuan yang memiliki nilai produk tertinggi adalah perlakuan 

terbaik pada kelompok parameter. 

6. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang memiliki nilai produk tertinggi. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2. Data Analisa Betakaroten (µg/100g) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
I II III 

W1F1 123.67 116.78 104.57 345.02422 115.01 

W1F2 128.25 138.24 116.75 383.2299 127.74 

W2F1 143.70 128.96 158.77 431.4253 143.81 

W2F2 169.84 183.64 196.94 550.4238 183.47 

W3F1 174.86 191.71 162.57 529.1348 176.38 

W3F2 190.93 202.76 200.56 594.2573 198.09 

 931.25 962.09 940.16 2833.49532 944.50 

 

Tabel 2 arah 

Perlakuan 1;1 1;2 1;3 Total Rerata 

30 C 345.02422 431.4253 529.13 1305.58432 435.19 

40 C 383.2299 550.4238 594.26 1527.911 509.30 

 728.25412 981.8491 1123.3921 2833.49532 472.25 

  

Analisa Ragam 

SK db JK KT F Hit 
F Tabel 

5% notasi 1% notasi 

Kelompok 2 83.97 41.9866 0.25 4.1 tn 7.56 tn 

Perlakuan 5 16670.15 3334.03 20.17 3.33 * 5.64 ** 

W 2 2746.06 1373.03 8.30 4.1 * 7.56 ** 

F 1 13359.94 13359.94 80.81 4.96 * 10.04 ** 

WF 3 564.15 188.05 1.14 3.71 tn 6.55 tn 

Galat 10 1653.30 165.33      

Jumlah   18,407.42       
 

Uji BNT Faktor W α=5% 

  121.376 163.642 187.232 KTG BNT 5% 

121.376   * * 

165.33 0.585 163.642     * 

187.232       

Notasi a b c     

Perlakuan W1 W2 W3     
 

Uji BNT Faktor F α 5% 

  145.065 169.768 KTG BNT 5% 

145.065   * 
165.33 0.585 

169.768     

Notasi a b     

Perlakuan F1 F2     



 

 

 

 

Tabel 2 arah 

Perlakuan 1;1 1;2 1;3 Total Rerata 

30 C 56,2 57,9 55,6 169,7 56,57 

40 C 62,3 72,2 67,5 202 67,33 

 118,5 130,1 123,1 371,7 61,95 

 

Analisa Ragam 

SK db JK KT F Hit 
F Tabel 

5% notasi 1% notasi 

Kelompok 2 6,20 3,10 3,31 4,1 tn 7,56 tn 

Perlakuan 5 75,26 15,05 16,04 3,33 * 5,64 ** 

W 2 57,96 28,98 30,88 4,1 * 7,56 ** 

F 1 11,37 11,37 12,12 4,96 * 10,04 ** 

WF 3 5,92 1,97 2,10 3,71 tn 6,55 tn 

Galat 10 9,38 0,94      

Jumlah   90,845       

 

Uji BNT Faktor W α=5% 

  19,75 21,68 20,52 KTG BNT 5% 

19,75   * * 

0,94 0,044 21,68     tn 

20,52       

Notasi  a b  c      

Perlakuan W1 W2 W3     

 

Uji BNT Faktor F α 5% 

  18,86 22,44 KTG BNT 5% 

18,86   * 
0,94 0,044 

22,44     

Notasi  a b      

Perlakuan F1 F2     

Lampiran  3. Data Analisa Kadar Asam Lemak Bebas (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
I II III 

W1F1 18,8 19,8 17,6 56,2 18,73 

W1F2 20,8 20 21,5 62,3 20,77 

W2F1 18,3 20,1 19,5 57,9 19,30 

W2F2 22,2 25,3 24,7 72,2 24,07 

W3F1 18,5 19,5 17,6 55,6 18,53 

W3F2 21,2 23,7 22,6 67,5 22,50 

Total 119,8 128,4 123,5 371,7  



 

 

Lampiran 4.  Data Hasil Analisa Asam Lemak Bebas (%) Ekstrak Betakaroten 

 Perlakuan Ulangan Total Rerata 
 

 I II III  

 W1F1 2 1,6 1,3 4,9 1,63  

 W1F2 1,7 1,3 1,4 4,4 1,47  

 W2F1 1,9 1,5 1,6 5 1,67  

 W2F2 1,5 1,7 1,3 4,5 1,50  

 W3F1 2 1,3 1,5 4,8 1,60  

 W3F2 1,5 1,6 1,5 4,6 1,53  

  10,6 9 8,6 28,2 9,40  

 

Tabel 2 arah 

Perlakuan 1;1 1;2 1;3 Total Rerata 

30 C 4,9 5 4,8 14,7 4,90 

40 C 4,4 4,5 4,6 13,5 4,50 

 9,3 9,5 9,4 28,2 4,7 

 

Analisa Ragam 

SK db JK KT F Hit 
F Tabel 

5% notasi 1% notasi 

Kelompok 2 0,37 0,1867 4,75 4,1 * 7,56 tn 

Perlakuan 5 0,093 0,0187 0,47 3,33 tn 5,64 tn 

W 2 0,080 0,0400 1,02 4,1 tn 7,56 tn 

F 1 0,003 0,0033 0,08 4,96 tn 10,04 tn 

WF 3 0,0100 0,0033 0,08 3,71 tn 6,55 tn 

Galat 10 0,39 0,0393      

Jumlah   0,86        

 

Uji BNT Faktor W α: 0,05 

  1,55 1,58 1,45 KTG BNT 5% 

1,55   * * 

0,046 0,010 1,58     * 

1,45       

Notasi c b a     

Perlakuan W1 W2 W3     

 

 

Uji BNT Faktor F α 5% 

  1,63 1,42 KTG BNT 5% 

1,63   * 
0,046 0,010 

1,42     

Notasi b a     

Perlakuan F1 F2     



 

 

Lampiran 5. Data Hasil Analisa Bilangan Peroksida Ekstrak Kasar Karotenoid (mek/kg)  

 
Perlakuan 

Ulangan 
Total Rerata 

 

 I II III  

 W1F1 2,75 2,95 2,14 7,84 2,61  

 W1F2 3,36 3,56 3,77 10,69 3,56  

 W2F1 3,11 3,14 3,09 9,34 3,11  

 W2F2 3,68 3,45 3,78 10,91 3,64  

 W3F1 2,79 2,65 2,89 8,33 2,78  

 W3F2 3,35 3,24 3,56 10,15 3,38  

  19,04 18,99 19,23 57,26 19,09  

 

Tabel 2 arah 

Perlakuan 1;1 1;2 1;3 Total Rerata 

30 C 7,84 9,34 8,33 25,51 8,50 

40 C 10,69 10,91 10,15 31,75 10,58 

 18,53 20,25 18,48 57,26 9,54 

 

Analisa Ragam 

SK db JK KT F Hit 
F Tabel 

5% notasi 1% notasi 

Kelompok 2 0,01 0,0027 0,05 4,1 tn 7,56 tn 

Perlakuan 5 2,66 0,53 9,23 3,33 * 5,64 ** 

W 2 2,16 1,08 18,80 4,1 * 7,56 ** 

F 1 0,34 0,34 5,89 4,96 * 10,04 tn 

WF 3 0,15 0,05 0,89 3,71 tn 6,55 tn 

Galat 10 0,58 0,06      

Jumlah   3,235778       

 

Uji BNT Faktor W α=5% 

  3,09 3,38 3,08 KTG BNT 5% 

3,09   * tn 

0,06 0,011 3,38     * 

3,08       

Notasi a  b  ab      

Perlakuan W1 W2 W3     

      

      

Uji BNT Faktor F α 5%  

  2,83 3,53 KTG BNT 5%  

2,83   * 
0,06 0,011 

 

3,53      

Notasi  b a       

Perlakuan F1 F2      



 

 

Lampiran 6. Data Hasil Analisa Bilangan Peroksida Ekstrak Betakaroten (mek/kg) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
I II III 

W1F1 0,12 0,1 0,13 0,35 0,12 

W1F2 0,16 0,17 0,19 0,52 0,17 

W2F1 0,13 0,11 0,1 0,34 0,11 

W2F2 0,17 0,19 0,18 0,54 0,18 

W3F1 0,12 0,1 0,11 0,33 0,11 

W3F2 0,18 0,15 0,17 0,5 0,17 

 0,88 0,82 0,88 2,58 0,86 

 

Tabel 2 arah 

Perlakuan 1;1 1;2 1;3 Total Rerata 

30 C 0,35 0,34 0,33 1,02 0,34 

40 C 0,52 0,54 0,50 1,56 0,52 

 0,87 0,88 0,83 2,58 0,43 

 

Analisa Ragam 

SK db JK KT F Hit 
F Tabel 

5% notasi 1% notasi 

Kelompok 2 0,0004 0,0002 1,07 4,1 tn 7,56 tn 

Perlakuan 5 0,0165 0,0033 17,71 3,33 * 5,64 ** 

W 2 0,0162 0,0081 43,39 4,1 * 7,56 ** 

F 1 0,0002 0,0002 1,25 4,96 tn 10,04 tn 

WF 3 0,0001 0,0000 0,18 3,71 tn 6,55 tn 

Galat 10 0,0019 0,0002      

Jumlah   0,0188       

 

Uji BNT Faktor W α=5% 

  0,145 0,147 0,14 KTG BNT 5% 

0,145   tn * 

0,02 0,006 0,147     * 

0,138       

Notasi b a a     

Perlakuan W1 W2 W3     

 

Uji BNT Faktor F α 5% 

  0,110 0,173 KTG BNT 5% 

0,110   * 
0,02 0,006 

0,173     

Notasi a b     

Perlakuan F1 F2     
 



 

 

 

Lampiran 7. Data Hasil Analisa Warna (L, a*, dan b*)  Ekstrak Kasar Karotenoid 
Data Hasil Analisa Warna (L) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
I II III 

W1F1 26,90 25,70 26,80 79,4 26,47 

W1F2 26,20 25,10 26,50 77,8 25,93 

W2F1 25,30 25,90 24,90 76,1 25,37 

W2F2 23,80 25,50 25,30 74,6 24,87 

W3F1 25,10 24,70 24,30 74,1 24,70 

W3F2 24,20 26,20 25,40 75,8 25,27 

 151,50 153,10 153,20 457,8 152,60 

Tabel 2 arah 

Perlakuan 1;1 1;2 1;3 Total Rerata 

30 C 79,4 76,1 74,10 229,6 76,53 

40 C 77,8 74,6 75,80 228,2 76,07 

 157,2 150,7 149,9 457,8 76,30 

 

Analisa Ragam 

SK db JK KT F Hit 
F Tabel 

5% notasi 1% notasi 

Kelompok 2 0,30 0,1517 0,24 4,1 tn 7,56 tn 

Perlakuan 5 6,63 1,33 2,12 3,33 tn 5,64 tn 

W 2 0,11 0,05 0,09 4,1 tn 7,56 tn 

F 1 5,34 5,34 8,55 4,96 * 10,04 tn 

WF 3 1,17 0,39 0,63 3,71 tn 6,55 tn 

Galat 10 6,25 0,63      

Jumlah   13,18       

 

Uji BNT Faktor W α=5% 

  26,2 25,12 24,98 KTG BNT 5% 

26,2   * * 

0,63 0,036 25,12     * 

24,98       

Notasi  c b  a      

Perlakuan W1 W2 W3     

      

Uji BNT Faktor F α 5%  

  25,51 25,36 KTG BNT 5%  

25,51   * 
0,63 0,036 

 

25,36      

Notasi b  a       

Perlakuan F1 F2      



 

 

 

Data Hasil Analisa Warna (a*) 

 
Perlakuan 

Ulangan 
Total Rerata 

 

 I II III  

 W1F1 8,97 11,50 9,02 29,49 9,83  

 W1F2 7,10 5,90 8,60 21,6 7,20  

 W2F1 10,87 11,30 9,89 32,06 10,69  

 W2F2 12,01 11,20 13,10 36,31 12,10  

 W3F1 10,70 11,10 11,20 33 11,00  

 W3F1 12,64 13,25 11,54 37,43 12,48  

  62,29 64,25 63,35 189,89 63,30  

 

Tabel 2 arah 

Perlakuan 1;1 1;2 1;3 Total Rerata 

30 C 29,49 32,06 33,00 94,55 31,52 

40 C 21,6 36,31 37,43 95,34 31,78 

 51,09 68,37 70,43 189,89 31,65 

 

Analisa Ragam 

SK db JK KT F Hit 
F Tabel 

5% notasi 1% notasi 

Kelompok 2 0,32 0,1604 0,13 4,1 tn 7,56 tn 

Perlakuan 5 54,26 10,85 9,02 3,33 * 5,64 ** 

W 2 0,03 0,02 0,01 4,1 tn 7,56 tn 

F 1 37,60 37,60 31,26 4,96 * 10,04 ** 

WF 3 16,62 5,54 4,61 3,71 * 6,55 tn 

Galat 10 12,03 1,20      

Jumlah   66,61       

 

Uji BNT Faktor W α=5% 

  8,52 11,40 11,74 KTG BNT 5% 

8,52   * * 

1,20 0,050 11,40     * 

11,74       

Notasi  a b  c      

Perlakuan W1 W2 W3     

      

Uji BNT Faktor F α 5%  

  10,51 10,59 KTG BNT 5%  

10,51   * 
1,20 0,050 

 

10,59      

Notasi  a b       

Perlakuan F1 F2      



 

 

Data Hasil Analisa Warna (b*) 

 
Perlakuan 

Ulangan 
Total Rerata 

 

 I II III  

 W1F1 8,50 10,20 10,50 29,2 9,73  

 W1F2 11,60 12,80 10,30 34,7 11,57  

 W2F1 13,70 10,40 13,00 37,1 12,37  

 W2F2 11,70 11,50 10,70 33,9 11,30  

 W3F1 12,31 12,76 11,56 36,63 12,21  

 W3F1 13,56 11,87 12,89 38,32 12,77  

  71,37 69,53 68,95 209,85 69,95  

 

Tabel 2 arah 

Perlakuan 1;1 1;2 1;3 Total Rerata 

30 C 29,2 37,1 36,63 102,93 34,31 

40 C 34,7 33,9 38,32 106,92 35,64 

 63,9 71 74,95 209,85 34,98 

 

Analisa Ragam 

SK db JK KT F Hit 
F Tabel 

5% notasi 1% notasi 

Kelompok 2 0,53 0,2661 0,19 4,1 tn 7,56 tn 

Perlakuan 5 17,68 3,54 2,58 3,33 tn 5,64 tn 

W 2 0,88 0,44 0,32 4,1 tn 7,56 tn 

F 1 10,45 10,45 7,62 4,96 * 10,04 tn 

WF 3 6,34 2,11 1,54 3,71 tn 6,55 tn 

Galat 10 13,71 1,37      

Jumlah   31,92       

 

Uji BNT Faktor W α=5% 

  10,65 11,83 12,49 KTG BNT 5% 

10,65   * * 

1,37 0,053 11,83     * 

12,49       

Notasi  a b  c      

Perlakuan W1 W2 W3     

      

Uji BNT Faktor F α 5%  

  11,44 11,88 KTG BNT 5%  

11,44   * 
1,37 0,053 

 

11,88      

Notasi  a b       

Perlakuan F1 F2      

 



 

 

Lampiran 8. Data Hasil Analisa Warna (L, a* dan b*) Ekstrak Betakaroten  

Data Hasil Analisa Tingkat Warna (L) 

 
Perlakuan 

Ulangan 
Total Rerata 

 

 I II III  

 W1F1 21,90 21,80 21,60 65,3 21,77  

 W1F2 21,10 21,80 23,30 66,2 22,07  

 W2F1 22,20 23,60 22,50 68,3 22,77  

 W2F2 22,10 22,20 22,10 66,4 22,13  

 W3F1 22,50 22,50 21,34 66,34 22,11  

 W3F2 22,40 22,40 22,60 67,4 22,47  

  132,20 134,30 133,44 399,94 133,31  

 

Tabel 2 arah    

Perlakuan 1;1 1;2 1;3 Total Rerata    

30 C 65,3 68,3 66,34 199,94 66,65    

40 C 66,2 66,4 67,40 200 66,67    

 131,5 134,7 133,74 399,94 66,66    

         

Analisa Ragam 

SK db JK KT F Hit 
F Tabel 

5% notasi 1% notasi 

Kelompok 2 0,37 0,1858 0,44 4,1 tn 7,56 tn 

Perlakuan 5 1,82 0,36 0,86 3,33 tn 5,64 tn 

W 2 0,00 0,00 0,00 4,1 tn 7,56 tn 

F 1 0,90 0,90 2,13 4,96 tn 10,04 tn 

WF 3 0,92 0,31 0,73 3,71 tn 6,55 tn 

Galat 10 4,22 0,42      

Jumlah   6,413178       

 

Uji BNT Faktor W α=5% 

  21,92 22,45 22,29 KTG BNT 5% 

21,92   * * 

0,42 0,030 22,45     * 

22,29       

Notasi c b a     

Perlakuan W1 W2 W3     

      

Uji BNT Faktor F α 5%  

  22,22 22,22 KTG BNT 5%  

22,22   tn 
0,42 0,030 

 

22,22      

Notasi a a      

Perlakuan F1 F2      



 

 

Data Hasil Analisa Warna (a*) 

 
Perlakuan 

Ulangan 
Total Rerata 

 

 I II III  

 W1F1 10,60 9,80 11,10 31,5 10,50  

 W1F2 11,80 10,00 10,10 31,9 10,63  

 W2F1 8,76 9,54 9,80 28,1 9,37  

 W2F2 9,43 8,30 9,70 27,43 9,14  

 W3F1 9,10 8,60 8,90 26,6 8,87  

 W3F2 8,65 10,70 9,30 28,65 9,55  

  58,34 56,94 58,90 174,18 58,06  

 

Tabel 2 arah    

Perlakuan 1;1 1;2 1;3 Total Rerata    

30 C 31,5 28,1 26,60 86,2 28,73    

40 C 31,9 27,43 28,65 87,98 29,33    

 63,4 55,53 55,25 174,18 29,03    

    

 
 
     

Analisa Ragam 

SK db JK KT F Hit 
F Tabel 

5% notasi 1% notasi 

Kelompok 2 0,34 0,1699 0,26 4,1 tn 7,56 tn 

Perlakuan 5 7,94 1,59 2,41 3,33 tn 5,64 tn 

W 2 0,18 0,09 0,13 4,1 tn 7,56 tn 

F 1 7,14 7,14 10,85 4,96 * 10,04 ** 

WF 3 0,63 0,21 0,32 3,71 tn 6,55 tn 

Galat 10 6,58 0,66      

Jumlah   14,8548       

 

Uji BNT Faktor W α=5% 

  10,57 9,26 9,21 KTG BNT 5% 

10,57   * * 

0,66 0,037 9,26     tn 

9,21       

Notasi ab b a     

Perlakuan W1 W2 W3     

      

Uji BNT Faktor F α 5%  

  9,58 9,78 KTG BNT 5%  

9,58   * 
0,66 0,037 

 

9,78      

Notasi a b      

Perlakuan F1 F2      

 



 

 

 

Data Hasil Analisa Warna (b*) 

 
Perlakuan 

Ulangan 
Total Rerata 

 

 I II III  

 W1F1 7,90 7,20 6,90 22 7,33  

 W1F2 5,40 6,60 4,10 16,1 5,37  

 W2F1 5,12 5,67 5,10 15,89 5,30  

 W2F2 6,80 6,80 7,10 20,7 6,90  

 W3F1 8,10 7,80 8,00 23,9 7,97  

 W3F2 9,20 8,40 9,10 26,7 8,90  

  42,52 42,47 40,30 125,29 41,76  

 

Tabel 2 arah    

Perlakuan 1;1 1;2 1;3 Total Rerata    

30 C 22 15,89 23,90 61,79 20,60    

40 C 16,1 20,7 26,70 63,5 21,17    

 38,1 36,59 50,6 125,29 20,88    

         

Analisa Ragam 

SK db JK KT F Hit 
F Tabel 

5% notasi 1% notasi 

Kelompok 2 0,54 0,2678 0,70 4,1 tn 7,56 tn 

Perlakuan 5 30,68 6,14 16,09 3,33 * 5,64 ** 

W 2 0,16 0,08 0,21 4,1 tn 7,56 tn 

F 1 19,71 19,71 51,69 4,96 * 10,04 ** 

WF 3 10,80 3,60 9,44 3,71 * 6,55 ** 

Galat 10 3,81 0,38      

Jumlah   35,02529       

 

Uji BNT Faktor W α=5% 

  6,35 6,10 8,43 KTG BNT 5% 

6,35   * * 

0,38 0,028 6,10     * 

8,43       

Notasi a b c     

Perlakuan W1 W2 W3     

      

Uji BNT Faktor F α 5%  

  6,87 7,06 KTG BNT 5%  

6,87   * 
0,38 0,028 

 

7,06      

Notasi a b      

Perlakuan F1 F2      



 

 

Lampiran 9. Data Hasil Analisa Betakaroten Spent Bleaching Earth 

Ulangan 
Total Rerata 

I II III 

19701 21968,6 23124,6 64794,2 21598,07 
 

 
 

Lampiran 10. Data Hasil Penurunan Kadar Asam Lemak Bebas Hasil Pemurnian  

Perlakuan Sebelum Sesudah Penurunan (%) 

W1F1 18,73 1,63 91,28 

W1F2 20,77 1,47 92,94 

W2F1 19,30 1,67 91,36 

W2F2 24,07 1,50 93,77 

W3F1 18,53 1,60 91,37 

W3F2 22,50 1,30 94,22 

  Rata2 92,49 

 

Lampiran 11. Data Hasil Penurunan Bilangan Peroksida Setelah Pemurnian 

Perlakuan Sebelum Sesudah Penurunan 

W1F1 2,61 0,12 95,54 

W1F2 3,56 0,17 95,14 

W2F1 3,11 0,11 96,36 

W2F2 3,64 0,18 95,05 

W3F1 2,78 0,11 96,04 

W3F2 3,38 0,17 95,07 

  Rata2 95,53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 12. Data Hasil Analisa Aktifitas Antioksidan Metode DPPH 

W1F1 

 I II III Total Rata2 

100 17,5 19 17,99 54,49 18,16 

200 13,5 15,02 14,49 43,03 14,34 

400 16,5 21,46 18,73 56,71 18,9 

600 13,3 14,17 15,34 42,81 14,27 

1000 13,1 11,05 9,86 33,98 11,33 

W1F2 

100 13,5 19,1 15,34 47,96 15,99 

200 14,8 18,46 16,99 50,25 16,75 

400 19,3 22,96 20,34 62,61 20,87 

600 14,4 15,45 13,93 43,76 14,59 

1000 14,2 15,2 12,9 42,27 14,09 

W2F1 

100 18,2 19,53 17,89 55,66 18,55 

200 16,5 19,32 17,95 53,8 17,93 

400 22,1 23,18 22,84 68,12 22,71 

600 17,2 19,96 18,06 55,18 18,39 

1000 14,4 15,88 16,17 46,43 15,48 

W2F2 

100 21,9 21,03 18,95 61,87 20,62 

200 18,5 17,6 17,17 53,22 17,74 

400 23,8 23,18 24,49 71,48 23,83 

600 21,5 18,46 20,34 60,25 20,08 

1000 19,3 17,98 20,73 58,05 19,35 

W3F1 

100 14,4 16,53 16,45 47,36 15,79 

200 18,5 19,1 17,84 55,39 18,46 

400 17,8 17,38 18,45 53,64 17,88 

600 15,9 16,74 17,58 50,2 16,73 

1000 11,2 10,3 11,95 33,41 11,14 

W3F2 

100 17,6 15,24 16,84 49,67 16,56 

200 18 20,6 20,16 58,79 19,6 

400 15,7 16,74 17,27 49,68 16,56 

600 17,6 15,24 16,69 49,52 16,51 

1000 14,6 13,52 14,33 42,44 14,15 

 JUMLAH 505 529,3 518 1552 517,3 

 RATA-RATA 16,8 17,64 17,27 51,73 17,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 13. Data Hasil Analisa Rekoveri Betakaroten 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rerata 
I II III 

W1F1 57,261 54,071 48,416 159,748 53,249 

W1F2 59,379 64,005 54,054 177,438 59,146 

W2F1 66,532 59,709 73,511 199,752 66,584 

W2F2 78,638 85,026 91,185 254,849 84,950 

W3F1 80,960 88,762 75,270 244,992 81,664 

W3F2 88,403 93,880 92,861 275,144 91,715 

 431,174 445,453 435,298 1311,924 437,308 
 

Tabel 2 arah 

Perlakuan 1;1 1;2 1;3 Total Rerata 

30 C 159,748 199,752 244,992 604,493 201,498 

40 C 177,438 254,849 275,144 707,431 235,810 

 337,186 454,602 520,136 1311,924 218,654 

 

Analisa Ragam 

SK db JK KT F Hit 
F Tabel 

5% notasi 1% notasi 

Kelompok 2 18,00 9,0000 0,25 4,1 tn 7,56 tn 

Perlakuan 5 3573,63 714,73 20,17 3,33 * 5,64 ** 

W 2 588,68 294,34 8,30 4,1 * 7,56 ** 

F 1 2864,01 2864,01 80,81 4,96 * 10,04 ** 

WF 3 120,94 40,31 1,14 3,71 tn 6,55 tn 

Galat 10 354,42 35,44      

Jumlah   3946,0525       
 

Uji BNT Faktor W α=5% 

  56,20 75,77 86,69 KTG BNT 5% 

56,20   * * 

35,44 0,271 75,77     * 

86,6894098       

Notasi a b a     

Perlakuan W1 W2 W3     

      

Uji BNT Faktor F α 5%  

  67,17 78,60 KTG BNT 5%  

67,17   * 
35,44 0,271 

 

78,60      

Notasi a b      

Perlakuan F1 F2      

 



 

 

Lampiran 14. Data Hasil Perlakuan Terbaik 

  Perlakuan Kadar Betakaroten L a* b* ALB Bil. Peroksida Rekoveri 

  W1F1 11500,807 26,467 9,830 9,733 1,300 0,117 53,25 

  W1F2 12774,330 25,933 7,200 11,567 1,467 0,173 59,15 

  W2F1 14380,843 25,367 10,687 12,367 1,467 0,113 66,58 

  W2F1 18347,460 24,867 12,103 11,300 1,500 0,180 84,95 

  W3F1 17637,827 24,700 11,000 12,210 1,367 0,110 81,66 

  W3F2 19574,695 25,267 12,477 12,773 1,433 0,167 91,71 

Nb   19574,695 24,700 12,477 12,773 1,300 0,110 91,71 

Nj   11500,807 26,467 7,200 9,733 1,500 0,180 53,25 

  W1F1 0,000 0,000 0,498 0,000 1,000 0,905 0,000 

  W1F2 0,158 0,302 0,000 0,603 0,167 0,095 0,153 

NE W2F1 0,357 0,623 0,661 0,866 0,167 0,952 0,347 

  W2F1 0,848 0,906 0,929 0,515 0,000 0,000 0,824 

  W3F1 0,760 1,000 0,720 0,815 0,667 1,000 0,739 

  W3F2 1,000 0,679 1,000 1,000 0,333 0,190 1,000 

 



 

 

Parameter Bobot 
WIF1 W1F2 W2F1 W2F2 W3F1 W3F2 

NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP 

Kadar Betakaroten 0,500 0,000 0,000 0,158 0,079 0,357 0,178 0,848 0,424 0,760 0,380 1,000 0,500 

L* 0,100 0,000 0,000 0,302 0,030 0,623 0,062 0,906 0,091 1,000 0,100 0,679 0,068 

a* 0,100 0,498 0,050 0,000 0,000 0,661 0,066 0,929 0,093 0,720 0,072 1,000 0,100 

b* 0,100 0,000 0,000 0,603 0,060 0,866 0,087 0,515 0,052 0,815 0,081 1,000 0,100 

ALB 0,080 1,000 0,080 0,167 0,013 0,167 0,013 0,000 0,000 0,667 0,053 0,333 0,027 

Bil.Peroksida   0,080 0,905 0,068 0,095 0,007 0,952 0,071 0,000 0,000 1,000 0,075 0,190 0,014 

Rekoveri 0,040 0,000 0,000 0,153 0,006 0,347 0,014 0,824 0,033 0,739 0,030 1,000 0,040 

Total 1,000   0,198   0,196   0,492   0,692   0,791   0,849 

Perlakuan Terbaik                         * 



 

 

 

Lampiran 15. Dokumentasi 

 

            
 Gambar 17. Spent Bleachung Earth        Gambar 18. Penguapan Pelarut 

 

           
Gambar 19. Ekstrak Kasar Karotenoid Gambar 20. Ekstrak Kasar 

Karotenoid 

 

        
Gambar 21. Setelah Digojog              Gambar 22. Setelah Terjadi 

Pemisahan 



 

 

 

                                                                           

 

 

                                                  
   Gambar 23. Kolom Kromatografi               Gambar 24. Kolom Kromatografi 

         (Sebelum Dielusi)       (Setelah Dielusi) 

   

                                     
      Gambar 25. Ekstrak Betakaroten             Gambar 26. Ekstrak Betakaroten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


