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 RINGKASAN 

 

Limbah serat sawit merupakan salah sumber fosfolipid alternatif dengan 

kadar sebesar 1,02% dengan tingkat kemurnian 45,84%. Efek kesehatan dari 

fosfolipid dapat ditingkatkan dengan melakukan modifikasi pada salah satu posisi 

asam lemak asalnya, sehingga dihasilkan fosfolipid terstruktur. Modifikasi 

dilakukan secara enzimatis menggunakan Rhizomucor miehei melalui reaksi 

asidolisis. Asam lemak baru yang digunakan sebagai donor asil adalah EPA dan 

DHA. Sumber EPA dan DHA didapatkan dari minyak hasil samping pengalengan 

ikan tuna, dengan teknik kristalisasi urea didapatkan konsentrat asam lemak 

omega-3 sebesar 46,07% dengan tingkat pengayaan EPA+DHA dari minyak awal 

sebesar 1,52. 

 Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan kondisi optimum pembuatan 

fosfolipid terstruktur dari fosfolipid serat sawit dan konsentrat asam lemak 

omega-3 dari minyak hasil pengalengan ikan tuna. Reaksi asidolisis dilakukan 

dengan kondisi reaksi yaitu, dosis enzim sebesar 20% (dari substrat), penambahan 

air 10 % (dari substrat), dan penambahan pelarut heksan sebesar 3ml, dilakukan 

optimasi pada beberapa faktor yaitu rasio asam lemak : fosfolipid (b/b) (2,5:1, 

3,5:1, dan 4,5:1) dan lama reaksi (12, 24, dan 36 jam) dengan derajat inkoorporasi 

sebagai respon yang diamati. Optimasi sintesis enzimatis dilakukan dengan 

menggunakan RSM (Response Surface Method) dengan Central Composite 

Design. Analisa dilakukan dengan menggunakan Design Expert 7.1.6.   

Berdasarkan pengolahan data pada Design Expert 7.1.6 didapatkan kondisi 

optimum pada sintesis enzimatis fosfolipid terstruktur dengan rasio asam lemak : 

fosfolipid sebesar 3,72:1 (b/b) dan lama reaksi 24,46 jam dengan total konsentrasi 

EPA+DHA sebesar 931,220 mg/100g dengan dengan kadar EPA 11,11% dan 

DHA 19,34%. Karakterisasi fosfolipid terstruktur menunjukkan bahwa fosfolipid 

terstruktur yang didapatkan telah diperkaya dengan asam lemak omega-3 terutama 

EPA+DHA. Fosfolipid terstruktur yang dihasilkan memiliki derajat inkorporasi 

EPA+DHA tertinggi pada fosfatidiletanolamin (PE) sebesar 51,20%. Sementara 

reaktifitas R. miehei dalam mensintesiskan EPA+DHA pada fosfolipid berturut-

turut yaitu fosfatidiletanolamin (PE)> asam fosfatidat(PA)> 

difosfogliserofosfolipid (DPG)> fosfatidilgliserol (PG)> fosfatidilkolin (PC)> 

fosfatidilinositol (PI). 

 

 

 

Kata kunci: fosfolipid serat sawit, minyak hasil samping pengalengan ikan tuna,  

fosfolipid terstruktur, derajat inkorporasi EPA+DHA. 
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SUMMARY 
 

Palm pressed fiber was one sources of alternative phospholipid which has 

levels was 1.02% with purity 45,84%. Health effects of phospholipid can be 

improved by modifications on one's position of origin acyl group producing 

structured phospholipid. Modifications enzymatic was done using Rhizomucor 

miehei with acidolysis reaction. New fatty acids used as acyl donor was EPA and 

DHA. Source of EPA and DHA derived from by product of tuna canning oil, with 

urea crystallization techniques obtained concentrate omega-3 fatty acid was 

46.07% with enrichment levels of EPA + DHA oil  was 1.52 times compare to the 

origin fish oil.   

The purpose of this research was to obtain optimum conditions of making 

structured phospholipid from phospholipid of palm pressed fiber and concentrated 

omega-3 from by product of tuna canning processing. Condition of acidolysis 

reaction used an enzyme dosage of 20% (from substrate), addition of water 10% 

(from substrate), and the addition of 3 ml solvent hexan, then was optimized on 

several  variables, the ratio of fatty acid: phospholipid (2,5:1, 3,5:1 and 4,5:1) 

(w/w) and reaction time (12 , 24, and 36 hours) with  degree of  incorporation 

EPA+DHA as the observed response. Enzymatic synthesis optimization was done 

by RSM (Response Surface Method) with Central Composite Design. Analysis 

performed using Design Expert 7.1.6.    

Based on the data processing 7.1.6 Design Expert, optimum conditions 

was obtained in the synthesis of structured phospholipid enzymatic at ratio of fatty 

acid: phospholipid of 3,72:1 (w / w) and 24.46 hours with total concentration of 

EPA+DHA was 931.220 mg/100g with incorporation degree of EPA 11,11% and 

DHA 19,34 %. Characterization of structured phospholipid showed that the 

obtained structured phospholipid had been enriched with omega-3 fatty acid, 

especially EPA+DHA. Phospholipid structure with the highest degree of 

incorporation of EPA + DHA  was  fosfatidiletanolamin (PE) of 51.20%. 

Meanwhile the following order R.miehei reactivity to incorporate EPA+DHA into 

phospholipid were fosfatidiletanolamin (PE)> asam fosfatidat(PA)> 

difosfogliserofosfolipid (DPG)> fosfatidilgliserol (PG) >fosfatidilkolin (PC)> 

fosfatidilinositol (PI). 

 

 

Keywords: phospholipid of palm pressed fiber, by product of tuna canning 

processing, structured phospholipid, degree of incorporation of 

EPA+DHA.  
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I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Fosfolipid menyusun 20-25% berat kering otak manusia dewasa dan 

mempunyai peranan dalam membentuk kerangka membran sel otak, sehingga 

kinerja fosfolipid akan sangat berpengaruh pada tingkat kecerdasan manusia 

(Farooqui, et al., 1988). Keberadaan fosfolipid dalam makanan memiliki dampak 

positif bagi kesehatan, antara lain: mencegah penyakit liver, pengontrol kolesterol, 

perkembangan sistem otak dan saraf (Wehrmuller, 2008). 

 Fosfolipid komersil berasal dari kuning telur dan kedelai, namun 

fosfolipid dapat dihasilkan dari rekoveri hasil pengepresan serat sawit yang 

menjadi produk sampingan hasil pembuatan minyak sawit kasar dengan 

kandungan sebesar 4,68% (Choo et al., 2004). Selama ini serat sawit belum 

dimanfaatkan secara optimal hanya digunakan sebagai bahan bakar tungku boiler 

(Agustina, 2004). Di Indonesia, limbah serat sawit tersedia dalam jumlah cukup 

signifikan, sebesar 11,2 juta ton per tahun (Rasmawan, 2009). Hal ini 

menunjukkan bahwa potensi fosfolipid serat sawit bisa mencapai 524.160 ton per 

tahun.  

Untuk meningkatkan efek kesehatan dari fosfolipid, dapat dilakukan 

modifikasi pada salah satu atau kedua posisi asam lemak asalnya dengan cara 

menginkorporasikan asam lemak yang diinginkan (Vikbjerg, 2006). Asam lemak 

tidak jenuh merupakan asam lemak yang sering digunakan. Docosahexaenoic acid 

(DHA) yang terstruktur pada fosfolipid lebih efektif dalam mendorong 

diferensiasi sel pada leukemia, menekan pertumbuhan tumor, dan mencegah 



apopleksi otak (Jenski et al., 1995; Lasson-Backstrom, 1995; Zerouga et al., 

2002). 

Asam lemak omega-3, EPA dan DHA banyak terdapat pada ikan dan 

minyak ikan (Shukla dan Perkins, 1998 dalam Kurniasari, 2005), salah satunya 

adalah ikan tuna. Menurut Elisabeth (1992) setiap industri pengalengan ikan tuna 

umumnya menghasilkan limbah minyak ikan sebanyak 28 ton per tahun. 

Berdasarkan penelitian Fatimah (2008) minyak hasil samping pengalengan ikan 

tuna mengandung konsentrat omega-3 sebesar 89,64% dengan kandungan EPA 

18,48% dan DHA 71,16%. 

Reaksi strukturisasi fosfolipid serat sawit dengan konsentrat asam lemak 

omega-3 akan dilakukan dengan metode enzimatis. Enzim yang digunakan adalah 

enzim lipase Rhizomucor miehei. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan 

strukturisasi fosfolipid adalah perbandingan rasio asam lemak : fosfolipid serta 

lama reaksi.  Pada penelitian Haraldsson dan Thorarensen (1999) penggunaan 

enzim lipase dari Rhizomucor miehei telah terbukti efektif dalam stukturisasi EPA 

dan DHA dengan fosfatidilkolin (PC) pada rasio sebesar 3,5:1 dan lama reaksi 24 

jam, dengan PC, EPA, dan DHA yang digunakan dalam kondisi murni. 

Pada penelitian kali ini rasio asam lemak : fosfolipid dan lama reaksi akan 

dioptimasi sebagai faktor yang dikaji. Optimasi dengan metode permukaan respon 

dilakukan untuk mendapatkan kondisi reaksi yang menghasilkan penggabungan 

EPA+DHA yang maksimal pada fosfolipid terstruktur.  

 

 



1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan kondisi optimum pembuatan 

fosfolipid terstruktur mengandung EPA+DHA dengan derajat inkorporasi 

maksimal dari variabel rasio asam lemak : fosfolipid dan lama reaksi untuk  

menggunakan metode permukaan respon. 

 

1.3 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendapatkan kondisi proses reaksi stukturisasi yang optimum untuk 

pembuatan fosfolipid terstuktur dari fosfolipid serat sawit dan konsentrat 

asam lemak omega-3 dari minyak hasil samping pengalengan ikan tuna. 

2. Peningkatan nilai fungsional fosfolipid dari serat sawit menjadi fosfolipid 

yang mengandung EPA+DHA. 

3. Peningkatan manfaat limbah proses pengolahan minyak sawit kasar dan 

minyak hasil samping pengalengan ikan tuna. 

 

1.4 Hipotesis 

Diduga pada rasio asam lemak : fosfolipid sebesar 3,5 : 1 (b/b) dan lama 

reaksi 24 jam akan diperoleh fosfolipid terstruktur dengan derajat inkorporasi 

EPA +DHA yang maksimal. 

 

  



II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kelapa Sawit 

Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis) merupakan tumbuhan yang 

digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi minyak sawit (CPO) dan inti 

sawit. Pohon Kelapa Sawit terdiri dari dua spesies Arecaceae atau famili palma 

yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa 

sawit. Kelapa sawit termasuk tumbuhan pohon yang tumbuh didaerah tropis. 

Tanaman ini berkembang biak dengan biji, tumbuh pada ketinggian 0-500 m di 

atas permukaan laut dan daerah yang memiliki kelembaban yang tinggi dengan 

curah hujan yang tinggi yaitu sekitar 2000-2500 mm setahun.Tingginya dapat 

mencapai 24 meter. Bunga dan buahnya berupa tandan, serta bercabang banyak. 

Buahnya kecil dan apabila masak, berwarna merah kehitaman. Daging dan kulit 

buahnya mengandungi minyak (DEPPERIN, 2007). 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Minyak Sawit 

Minyak sawit menghasilkan 2 jenis minyak yaitu minyak sawit dan 

minyak laurat. Minyak sawit dihasilkan dari bagian mesokarp sedangkan minyak 

Gambar 1. Tandan Buah Segar Sawit (Hai, 2002) 



laurat dihasilkan dari bagian biji sawit. Pada proses pengolahan mesokarp akan 

dihasilkan Crude Palm Oil (CPO), sedangkan pengolahan biji akan dihasilkan 

Crude Palm Kernel Oil (CPKO) dan produk sampingan (Palm Kernel Cake) yang 

biasanya digunakan sebagai pakan ternak (Hai, 2002). 

 

 

 

                       

 

 

 

Gambar 2. Komponen Penyusun Sawit (Azian, 1995) 

Komposisi asam lemak minyak sawit terbesar adalah  asam lemak jenuh 

palmitat (C16). Disamping mengandung asam lemak jenuh juga mengandung 

asam lemak tak jenuh, yang pada prinsipnya adalah diturunkan dari asam lemak 

oleat. Beberapa jenis dari trigliserida baik dari asam lemak jenuh maupun asam 

lemak tak jenuh dibedakan berdasarkan titik didihnya (Abdullahi et al., 2004). 

 

2.1.2  Limbah Pengolahan Sawit 

Beberapa jenis limbah dihasilkan selama proses produksi CPO dan 

sebagian besar dari limbah tersebut tidak dimanfaatkan. Limbah berupa tandan 

buah kosong digunakan sebagai pupuk kaya akan potassium setelah dilakukan 

pembakaran terlebih dahulu, sedangkan limbah berupa serat sawit dan lumpur 



sawit belum dimanfaatkan hingga saat ini. Lumpur sawit merupakan limbah yang 

dihasilkan dalam proses pemerasan buah sawit untuk menghasilkan minyak sawit 

kasar atau crude palm oil (CPO) dan serat sawit merupakan produk samping dari 

pengepresan selama proses pemisahan biji sawit. Sebagian dari serat sawit selama 

ini digunakan sebagai bahan bakar boiler, kompos dan makanan ternak. 

Sedangkan lumpur sawit akhir-akhir ini digunakan sebagai sumber selulosa yang 

dapat diperbaharui Koba dan Ishizaki (1990)   

 Tabel 1. Potensi Limbah Pengolahan CPO di Indonesia per Tahun 

Bahan limbah 
Jumlah limbah 

 (juta ton) 

Tandan kosong 

Serat sawit 

Lumpur sawit 

Solid membran 

Bungkil inti sawit 

Cangkang 

540 

11,2 

7,6 

40 

8,6 

7,6 

 Sumber: Rasmawan (2009) 

 Mesocarp merupakan komponen utama dari buah sawit yang menyusun 

sekitar 60% dari berat total buah. Dari jumlah mesocarp tersebut,  sebesar 39% 

merupakan komponen minyak sawit, 20% serat sawit, dan 10% komponen air 

(Bockish, 1998). Limbah serat sawit merupakan limbah hasil pengepresan bagian 

mesocarp kelapa sawit yang telah diambil bagian minyaknya. Serat sawit ini 

mengandung protein kasar sekitar 4% dan serat kasar 36% (lignin 26%) 

(Rasmawan, 2009) Secara rinci pada Gambar 4 disajikan diagram alir proses 

pengolahan kelapa sawit. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Fosfolipid 

 

Fosfolipid atau fosfatidat ialah suatu gliserida yang mengandung fosfor 

dalam bentuk ester asam fosfat. Oleh karenanya fosfolipid ialah suatu 

fosfogliserida. Senyawa-senyawa dalam golongan fosfogliserida ini dapat 

dipandang sebagai derivat asam α fosfatidat (Poedjiadi, 1994). Fosfolipid 

mempunyai kepala polar atau gugus hidrofilik (suka air) dan dua ekor non polar 

atau hidrofobik (tidak suka air). Karena hal tersebut, fosfolipid bersifat amfipatik 

yaitu dapat berikatan dengan air dan zat yang bersifat non polar (lemak), suatu 

sifat kritis untuk peranan struktural dalam membran (Akoh dan Min, 1988) 

Gambar 3. Diagram Alir Proses Ekstraksi Minyak Sawit (Igwe dan 

Onyegbado, 2007) 

 

Tandan buah segar  

Sterilisasi 

Pemotongan 

kondensat 

Pelunakan 

Pengepresan 

Cairan Minyak  

Serat sawit 

Klarifikasi 

Minyak sawit kasar 

Lumpur 

sawit 

Biji sawit 



Penamaan Gliserofosfolipid tergantung pada gugus „X‟ yang terikat pada 

gugus fosfat pada posisi sn-3 dari kerangka gliserol 

 

Gambar 4. Struktur Kimia Gliserofosfolipid Alami (Vikbjerg, 2006) 

Gugus yang diikat oleh asam fosfatidat ini antara lain kolin, etanolamina, 

serin dan inositol. Dengan demikian senyawa yang termasuk fosfolipid ini adalah 

fosfatidilkolin, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserin, dan fosfatidilinositol 

(Poedjiadi, 1994). 

Pada umumnya fosfolipid terdapat dalam sel tumbuhan, hewan, dan 

manusia. Pada tumbuhan fosfolipid terdapat dalam kedelai, pada manusia atau 

hewan terdapat dalam telur, otak, hati, ginjal, pankreas, paru-paru, dan jantung 

(Poedjiadi, 1994). 

  

2.2.1  Fosfolipid Limbah Proses Pengolahan Minyak Kelapa Sawit (Serat 

Sawit)  

Minyak sawit kasar (CPO) mengandung fosfolipid relatif rendah yaitu 

antara 5-130 ppm karena adanya proses degumming dalam pengolahannya yang 



bertujuan menghilangkan gum (minyak yang mengandung kompleks senyawa 

fosfor atau disebut fosfolipid).  Gum merupakan agen pengemulsi yang kuat dan 

jika tidak dihilangkan minyak akan menjadi berubah warna gelap selama proses 

deodorisasi pada suhu tinggi (Kim et al., 2002). 

  Choo et al. (2004) menyatakan bahwa penggilingan basah dalam 

pembuatan minyak sawit kasar dapat menurunkan kandungan fosfolipid, hal ini 

mengakibatkan rendahnya kandungan fosfolipid pada minyak sawit kasar dari 

Malaysia, yaitu sebesar 5-130 ppm. Sebagian besar fosfolipid masih terdapat 

dalam sabut sawit dan lumpur sawit. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat 

dikatakan bahwa sabut sawit bisa digunakan sebagai sumber fosfolipid alternatif 

selain kedelai.  

Choo et al. (2004) melaporkan kandungan sisa fosfolipid dalam serat 

perasan sawit dapat diketahui dengan ekstrak pelarut. Minyak sawit diperoleh 

dengan proses pengepresan tanpa menggunakan pelarut, sedangkan serat perasan 

sawit dipisahkan dari bubur cair sawit selama proses penggilingan. Konsentrasi 

fosfolipid dapat diketahui berdasarkan perbedaan kelarutan dalam pelarut heksan 

dan etanol. Kandungan fosfolipid dalam ekstrak etanol adalah sebesar 4,68 %  dan 

sebesar 0,1367% dalam ekstrak heksan. 

Proses ekstraksi total lipid menggunakan pelarut telah banyak dilakukan 

penelitian. Ekstraksi lipid pada serat perasan sawit (palm press fiber) 

menggunakan ekstraksi pelarut heksan dan etanol 95%, sedangkan pemisahan 

fosfolipid menggunakan pelarut kloroform, metanol dan aseton (Choo et al., 

2004). Ekstraksi lipid pada biji bunga matahari menggunakan heksan:2-propanol 



(Salas et al., 2006). Pelarut polar atau campuran sering digunakan dalam rekoveri 

lipid total. Oleh karena itu campuran kloroform dan metanol (biasanya 2:1 v/v) 

sering dianjurkan sebagai pelarut dalam ekstraksi total lipid (Meeren et al., 1996). 

Ekstraksi lipid pada kuning telur menggunakan etanol dan pemisahan fosfolipid 

menggunakan aseton dan kloroform:metanol (2:1 v/v) (Palacio dan Wang, 2005). 

Menurut Yunoki et al. (2008) fraksi netral dan kompleks lipid dapat diekstrak dan 

dipisahkan menggunakan kloroform dan metanol dengan perbandingan pelarut 

kloroform:metanol yang berbeda. 

Pemisahan lipid netral dan lipid polar dapat dilakukan dengan perlakuan 

pelarut. Prinsipnya adalah berdasarkan sifat lipid polar seperti glikolipid dan 

fosfolipid yang kebanyakan tidak larut dalam aseton. Hal ini berlawanan dengan 

sifat lipid netral (Schneider, 2001). 

 

2.2.2 Efek Kesehatan Fosfolipid 

Fosfolipid merupakan senyawa yang menyusun struktur lipid bilayer 

pada membran sel yang berperan dalam mengatur sistem transport dari dalam 

ke luar sel. Namun, saat ini telah banyak hasil riset yang menunjukkan fungsi 

lain dari fosfolipid sebagai pengatur proses biologis dalam tubuh, seperti: 

koneksi sistem saraf dan beberapa penyakit terkait kerja saraf (Guo, et al., 

2005). Meskipun fosfolipid bukan termasuk senyawa essensial, namun 

keberadaannya dalam makanan memiliki dampak positif bagi kesehatan, 

antara lain: mencegah penyakit liver, pengontrol kolesterol, perkembangan 

sistem otak dan saraf (Wehrmuller, 2008). 



Fosfolipid menyusun 20-25% berat kering otak manusia dewasa. 

Fosfolipid berperan dalam membentuk kerangka membran sel otak, sehingga 

kinerja fosfolipid akan sangat berpengaruh pada tingkat kecerdasan manusia 

(Farooqui, et al., 1988). Diet tersuplementasi kolin dapat menyebabkan 

perubahan jangka panjang pada otak yang dapat berdampak pada peningkatan 

proses kognitif manusia dewasa (Meck, et al., 1999).  

Mastellone, et al. (2000) membuktikan efek positif terhadap 

metabolisme lipid dalam tubuh bila mengkonsumsi lesitin kedelai. Dalam 

saluran pencernaan penyerapan kolesterol akan menurun dengan adanyanya 

fosfatidilkolin kedelai yang terkandung dalam diet makanan. Fosfatidilkolin 

kedelai menunjukkan kemampuannya dalam detoksifikasi dan memperbaiki 

kerusakan jaringan hati (Leiber, et al., 1990). Sementara fosfatidilserin (PS) 

berperan dalam meningkatkan fungsi dan homeostasis dari membran sel saraf. 

Hal ini menunjukkan bahwa PS juga berperan pada tingkat kecerdasan 

manusia (Pepeu, 2003), terutama yang berasal dari telur dan kedelai 

(Blokland, et al., 1999). 

 

2.3 Ikan Tuna (Thunnus sp.) 

Ikan tuna adalah ikan laut yang terdiri dari beberapa spesies dari famili 

Scombridae, terutama genus Thunnus. Tidak seperti kebanyakan ikan yang 

memiliki daging berwarna putih, daging ikan ini berwarna merah muda sampai 

merah tua.  Hal ini karena otot tuna lebih banyak mengandung myoglobin dari 

pada ikan lainnya (Diniyah, et al., 2003). 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikan_laut&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Spesies
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Scombridae&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Daging
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Myoglobin&action=edit


Secara  umum  bagian  ikan  yang  dapat  dimakan  (edible  portion)  

berkisar  antara  45  –  50 %  dari  tubuh  ikan. Kelompok  ikan  tuna, bagian ikan  

yang dapat dimakan berkisar antara 50 – 60 %. Kadar protein daging putih  ikan  

tuna  lebih  tinggi dari pada daging merahnya. Namun sebaliknya  kadar  lemak  

daging  putih  ikan  tuna  lebih  rendah  dari  daging merahnya (Suzuki, 2004). 

 

2.3.1 Komposisi Kimia Ikan Tuna  

Komposisi kimia daging tuna bervariasi menurut umur, jenis kelamin, 

daerah kehidupan, musim dan jenis makanan yang tersedia. Perubahan yang nyata 

terjadi pada kandungan minyak sebelum dan sesudah pemijahan. Kandungan 

lemak juga berbeda nyata pada bagian tubuh yang satu dengan yang lain.  

Komposisi kimia daging ikan tuna ditunjukkan pada Tabel 2 (Murniyati dan 

Sunarman, 2000). 

Tabel 2. Komposisi Kimia Ikan Tuna (% Berat) 

Species Air Protein Lemak Karbohidrat Abu 

Albakora  Daging merah 68,7 28,3 1,4 0,1 1,5 

Tuna sirip 

biru 
Daging merah 65,6 23,6 9,3 0,1 1,4 

Madidihang Daging merah 74,2 22,2 2,1 0,1 1,4 

Tuna mata 

besar  
Daging merah 72,1 25,4 3,0 0,1 1,4 

Skipjack Daging merah 70,4 25,8 2,0 0,1 1,4 

Sumber : Murniyati dan Sunarman (2000) 

 

 

 



2.3.2 Pengalengan Ikan Tuna 

  Berbagai jenis ikan biasa dikalengkan untuk meningkatkan keawetannya. 

Ikan yang biasa dikalengkan meliputi ikan tuna, sardin atau lemuru, dan lain-lain. 

Pada tahap pemasakan dengan uap air panas (prapemasakan) pada pengalengan 

ikan dihasilkan cairan hasil samping pengalengan yang merupakan campuran dari 

fraksi minyak, fraksi air, dan padatan tersuspensi (Estiasih, 2009). 

 Menurut Estiasih (2009) pada industri pengalengan ikan, fraksi cair 

tersebut biasa ditampung dan dipisahkan berdasarkan fraksi-fraksinya. Pemisahan 

dilakukan secara sederhana dengan mendiamkan (dekantasi) cairan hasil samping 

pengalengan tersebut selama waktu tertentu. Selama dekantasi cairan hasil 

samping pengalengan akan terpisah berdasarkan fraksinya, yaitu fraksi paling 

bawah berisi air dan padatan tersuspensi dan pada bagian atas adalah fraksi 

minyak. Fraksi minyak diambil dan dijual. Sebagian besar penggunaan minyak 

hasil samping pengalengan bukan untuk pangan dan masih jarang dimanfaatkan 

sebagai sumber asam lemak omega-3. Pada Gambar 5 disajikan secara rinci 

proses pengalengan ikan tuna. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Minyak Ikan Tuna 

Menurut Irianto dan Soesilo (2007) minyak ikan merupakan hasil 

samping dengan pengolahan ikan kaleng dan tepung ikan. Minyak ikan tersebut 

dapat ditingkatkan mutunya agar layak dikonsumsi manusia dengan 

memurnikannya dengan metode alkali. Minyak ikan dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan industri farmasi dan pangan. Minyak ikan dapat diolah menjadi kapsul 

Gambar 5. Proses Pengalengan Ikan Tuna (Murniyati dan Sunarman, 2000) 
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konsentrat asam lemak omega-3 dengan teknik mikroenkapsulasi dapat diproses 

menjadi tepung minyak ikan yang memudahkan penanganan, penyimpanan dan 

pemanfaatannya.  

Kandungan omega-3 tergantung pada jenis, umur, tersedianya makanan 

dan daerah penangkapan.  Dari hasil penelitian, bagian tubuh ikan memiliki 

minyak dengan komposisi omega-3 yang berbeda-beda.  Bagian kepala sekitar 

12%, tubuh bagian dada 28%, daging permukaan 31,2% dan isi rongga perut 

42,1% (berdasarkan berat kering) (Ikrawan, 2004).    

 

2.4 Asam Lemak Omega-3 

Asam lemak merupakan rantai hidrokarbon dengan sebuah gugus 

karboksil pada satu ujungnya dan satu gugus metil pada ujung yang lain, asam 

lemak pada bahan makanan biasanya tersedia dalam bentuk berikatan ester 

dengan alkohol gliserol yang sebagian besar berupa triasilgliserol. Triasilgliserol 

adalah ester dari alkohol gliserol dengan tiga molekul asam lemak (Scrimgeour, 

2005).  Asam lemak dibagi menjadi dua yaitu asam lemak jenuh yaitu asam lemak 

yang tidak memiliki ikatan rangkap serta asam lemak tak jenuh yaitu asam lemak 

yang memiliki ikatan rangkap.  Asam lemak tak jenuh dibagi menjadi dua, asam 

lemak tak jenuh tunggal dan asam lemak tak jenuh ganda (Zamora, 2004). 

Asam lemak omega-3 merupakan asam lemak tak jenuh ganda 

(polyunsaturated fatty acid, PUFA) yang memiliki dua atau lebih  ikatan rangkap  

pada rantai karbonnya.  Asam lemak omega 3 memiliki ikatan rangkap pertama 

pada atom C nomor 3 dihitung dari ujung gugus metil (CH3) dari molekul asam  



lemak.  Termasuk dalam kelompok asam lemak omega-3 adalah  asam α-linoleat 

(ALA) (18:3 n-3), asam stearidonat (18:4 n-3), asam eikosatetraenoat (20:4 n-3), 

asam eikosapentaenoat (EPA) (20:5 n-3), dokosapentaenoat (22:5 n-3) dan asam 

dokosaheksaenoat (DHA) (22:6 n-3) (Drevon, 1993). 

 

2.4.1 Asam Eikosapentaenoat (EPA) 

Asam Eikosapentaenoat (EPA) memiliki 20 atom karbon dengan lima 

ikatan rangkap (C20:5,ω-3) serta diproduksi dalam tubuh dalam jumlah kecil 

(Nettleton, 2005). 

 

Gambar 6. Struktur Asam Eikosapentaenoat (EPA) (Kulisz, 2004)    

EPA dapat dielongasi menjadi asam dokosapentaenoat yang kemudian 

dapat dikonversi menjadi asam dokosaheksaenoat. EPA juga dimetabolisme 

menjadi senyawa biologi aktif disebut eikosanoat (Valenzuela dan Bernhardi, 

2004). 

 

2.4.2 Asam Dokosaheksaenoat (DHA) 

Asam Dokosaheksaenoat (DHA) merupakan asam lemak tak jenuh yang 

memiliki 22 atom karbon dengan enam ikatan rangkap (C22:6,ω-3). DHA 

terbentuk dari asam lemak α-linolenat yang mengalami transformasi melalui 

reaksi elongasi dan desaturasi (Valenzuela dan Bernhardi, 2004). Meskipun tidak 

terdapat bukti bahwa DHA dapat dimetabolisme langsung dari eikosanoid, tetapi 



asam lemak ini dapat dikonversi kembali menjadi EPA. Pengkonversian tersebut 

menyebabkan peran DHA sangat penting untuk menjaga keseimbangan 

eikosanoid.  DHA dalam jaringan banyak diangkut dan didistribusikan melalui 

fosfatidilkolin dalam sel darah merah serta akumulasi DHA banyak tersimpan di 

organ hati, retina dan otak (Garg et al., 2006). 

 

Gambar 7. Struktur Asam Dokosaheksaenoat (DHA) (Kulisz, 2004) 

 

2.4.3 Efek Kesehatan Asam Lemak Omega-3 

Sebagian besar asam lemak omega-3 diperlukan sebagai unsur penyusun 

dinding sel neuron. Konsumsi asam lemak omega-3 (EPA dan DHA) dapat 

mengurangi resiko penyakit jantung dengan mempercepat sirkulasi kadar 

trigliserida dalam tubuh, menurunkan rasio trigliserida:kolesterol HDL dan 

menurunkan viskositas darah.  Konsumsi asam lemak omega-3 mempengaruhi 

tingkat detak jantung (Kris-Etherton et al., 2002). Selain itu, DHA juga 

diperlukan sebagai unsur pembentuk senyawa vital penginderaan dan pengiriman 

balik sinyal yang diterima mata ke otak (Harli, 1998). DHA berperan utama dalam 

sistem syaraf dan dapat meningkatkan kemampuan memori dan daya 

pembelajaran pada bayi dan berfungsi juga sebagai anti-alergi (Alimuddin, 2006).   

 Asam lemak omega-3 merupakan asam lemak esensial yang tidak dapat 

dibentuk dalam tubuh, sehingga harus dicukupi dari makanan.  (Kris-Etherton et 

al., 2002). Namun demikian, akhir-akhir ini banyak ahli nutrisi mempertanyakan 



kelebihan mengkonsumsi ikan atau penggunaan minyak ikan dalam pakan 

sehubungan dengan tingginya kadar residu beberapa bahan kimia yang berbahaya 

bagi manusia di dalam tubuh ikan, seperti dioxin dan polychlorinated byphenyls 

(PCBs) (Hites et al., 2004).  Sel-sel tubuh yang mengandung terlalu banyak 

omega-3 akan lebih mudah teroksidasi oleh radikal bebas.  Untuk menjaga sel dari 

oksidasi diperlukan vitamin E sehingga kelebihan omega-3 malah dapat berakibat 

defisiensi vitamin E (Harli, 1998). Selain itu, kelebihan minyak ikan juga dapat 

mengakibatkan keracunan vitamin A dan D karena minyak ikan mengandung 

kedua vitamin itu, terutama kalau diekstrak dari hati ikan.  Hati ikan merupakan 

tempat menumpuknya zat-zat beracun, apalagi jika lingkungan laut tempat ikan 

itu tercemar logam beracun (Harli, 1998). 

  

2.4.4 Konsentrat Asam Lemak Omega-3 

Konsentrat asam lemak omega-3 merupakan suatu istilah yang 

digunakan untuk menunjukkan produk asam lemak omega-3 dengan kadar 

lebih dari 30%, sementara istilah isolat digunakan untuk kadar senyawa lebih 

dari 80%. Pembuatan konsentrat asam lemak omega-3 dilakukan untuk 

mengatasi keterbatasan minyak ikan untuk disebut sebagai sumber utama 

omega-3. Faktor pembatas tersebut antara lain: kandungan sterol, hidrokarbon, 

pigmen larut lemak, dan komponen logam penyebab oksidasi (Estiasih, 2009). 

Dengan demikian kadar asam lemak omega-3 pada produk konsentrat akan 

jauh lebih tinggi dibandingkan bentuk minyak awalnya. 

  



Konsentrat asam lemak omega-3 dibuat untuk mengatasi keterbatasan 

minyak ikan sebagai sumber utama asam lemak omega-3. Keterbatasan-

keterbatasan tersebut adalah kandungan kolesterol yang tinggi, rendahnya EPA 

dan DHA dan adanya komponen-komponen lemak yang tidak dikehendaki seperti 

asam lemak bebas dan asam arakhidonat. Beberapa keuntungan yang dapat 

diperoleh dari bentuk konsentrat adalah selain kadar yang lebih tinggi,  

memerlukan tempat atau ruang penyimpanan yang lebih efisien dibanding bahan 

dalam bentuk awalnya (Potter dan Hotckiss, 1996). 

Beberapa teknik yang telah dikembangkan untuk membuat konsentrat 

asam lemak omega-3 antara lain teknik pembentukan kompleks dengan urea (urea 

complexation) (Wanasundara dan Shahidi, 1998), Supercritical Fluid Extraction 

(SFE), kristalisasi dengan pelarut, High Performance Liquid Chromatography 

(HPLC), enzimatis (Chen dan Ju, 2001) dan  proses pemadatan cepat (Moffat, et 

al., 1993).   

 Teknik konsentrasi asam lemak omega-3 telah lama dikembangkan. Dari 

beberapa teknik yang telah diteliti dan dikembangkan, teknik kristalisasi urea 

merupakan teknik yang telah diterapkan secara komersial. Produk yang dihasilkan 

digunakan dalam bidang farmasi dan produk pangan (Estiasih, 2009). 

Berikut adalah tabel perbandingan kadar konsentrat asam lemak omega-3 

dari jenis minyak dan metode yang digunakan menurut beberapa peneliti. Data 

selengkapnya disajikan pada Tabel 3. 

 

 



Tabel 3. Perbandingan Beberapa Konsentrat Asam Lemak Omega-3 

Menurut Beberapa Peneliti 

Peneliti Jenis 

Minyak 

Metode yang 

digunakan 

Kadar asam lemak ω-3 (%) 

EPA DHA Total 

Haagsma, et al 

(1982) 

Minyak hati 

ikan kod 

Kristalisasi 

urea 

27,6 44,6 72,2 

Estiasih (1996) Minyak 

pengalengan 

ikan lemuru 

Kristalisasi 

urea 

36,60 22,90 59,5 

Wanasundara 

dan Shahidi 

(1999) 

Minyak 

anjing laut 

Kristalisasi 

urea 

67,6 - 67,6 

Liu, et al (2006) Minyak ikan 

tuna 

Kristalisasi 

urea 

Tidak 

disajikan 

Tidak 

disajikan 

85,02 

Herndrasaputra 

(2008) 

Minyak 

penepungan 

ikan 

lemuru 

Kristalisas

i urea 
35,1 22,8 

57

,9 

Fatimah (2008) 
Minyak 

pengalengan 

ikan tuna 

Kristalisas

i urea 
18,5 71,2 

89

,7 

Kusumastuti 

(2008) 

Minyak 

penepungan 

ikan tuna 

Kristalisas

i urea 
14,9 67,0 

81

,9 

Hayati (2005) Minyak 

pengalengan 

ikan lemuru 

Kristalisasi 

dengan 

pelarut 

24,92 13,36 38,28 

Kurniasari 

(2005) 

Minyak 

penepungan 

ikan lemuru 

Pemadatan 

cepat 

20,74 10,52 31,25 

Umiatun (2006) Minyak 

pengalengan 

ikan lemuru 

Pemadatan 

cepat 

21,24 11,99 33,23 

 

 

2.4.5 Teknik Kristalisasi Urea 

Teknik kristalisasi urea didasarkan pada kemampuan urea untuk membentuk 

kompleks asam lemak dengan kristal urea (urea inclusion compound) (Hayes, 

2002). Kristalisasi urea dilakukan berdasarkan prinsip bahwa kecenderungan 



pembentukan kristal asam lemak jenuh-urea lebih cepat terjadi dibandingkan 

pembentukan kristal asam lemak tidak jenuh-urea. Prinsip dasar kristalisasi 

pembentukan kompleks asam lemak-urea didasari oleh derajat ketidakjenuhan 

asam lemak. Semakin tidak jenuh asam lemak, semakin kecil kemungkinan untuk 

terperangkap dalam kristal urea. Dengan demikian, asam lemak yang lebih tidak 

jenuh dengan cara ini dapat dipisahkan dari kristal urea yang mengandung asam 

lemak yang lebih jenuh (Haagsma, et al., 1982). 

Asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh dapat dipisahkan dengan 

kristalisasi urea karena perbedaan linearitas rantai alkil keduanya. Asam lemak 

tidak jenuh tersebut tertahan pada saluran – saluran berbentuk heliks yang 

terbentuk dari ikatan hidrogen antara molekul urea dan gaya van der walls antara 

urea dengan asam lemak tidak jenuh. Pada Gambar 9 disajikan ilustrasi tiga 

dimensi ikatan urea dengan senyawa organik (asam lemak)  

 

 

 

 

 

 

Komplek inklusi urea mempunyai keuntungan yaitu kristal yang membentuk 

kompleks bersifat sangat stabil dan filtrasi tidak harus dilakukan pada suhu yang 

sangat rendah seperti pada kristalisasi pelarut. Metode ini juga lebih disukai oleh 

para peneliti karena pembuatan kompleks ini sangat tergantung pada konfigurasi 

Gambar 8.  Ilustrasi Tiga Dimensi Ikatan Urea dengan Asam Lemak   

Sumber : (Ohlan et al, 2008) 



sebagian asam lemak dan jumlah ikatan ganda. Selain itu juga mempunyai sifat 

fisik yang lebih murni, misalnya titik leleh dan kelarutannya (Wanasundra dan 

Shahidi, 1998). Teknik pembuatan kompleks dengan urea merupakan teknik yang 

sederhana, menggunakan pelarut yang murah, dapat dibuat dalam jumlah yang 

besar dan murah (Guerro dan Belarbi, 2001). 

Tahapan teknik kristalisasi urea berdasarkan Estiasih (1996) terdiri dari 

hidrolisis, pelarutan, kristalisasi dan rekoveri asam lemak omega-3. 

a. Hidrolisis 

Pada tahap awal pembuatan konsentrat, trigliserida dihidrolisis menjadi 

asam lemak penyusunnya. Hidrolisis dapat dilakukan dengan asam atau alkali 

menggunakan KOH atau NaOH dalam alkohol. Setelah dihidrolisis dengan alkali, 

asam lemak berikatan dengan logam alkali membentuk sabun. Proses hidrolisis 

menggunakan alkali sering disebut saponifikasi. Fraksi tersabunkan dan tidak 

tersabunkan kemudian dipisahkan. Fraksi tersabunkan yang telah dipisahkan 

selanjutnya diberi asam sampai pH 1,0 dengan tujuan mengubah bentuk sabun 

(asam lemak bebas dengan logam alkali) menjadi asam lemak bebas (Estiasih, 

2009). Saponifikasi  ditujukan untuk memisahkan asam lemak dan bahan lain 

seperti gliserol, fosfolipid, protein, hidrokarbon, pigmen dan zat pengotor lainnya 

(Greyt dan Kellens, 2000). 

b. Pelarutan 

Setelah diperoleh asam lemak bebas, senyawa tersebut kemudian dilarutkan 

bersama dengan urea. Pelarut yang digunakan adalah pelarut yang bersifat polar 

agar tidak dapat membentuk kompleks inklusi dengan urea (seperti metanol, 



etanol, dioksan dan metilen klorida). Proses pelarutan dilakukan dengan 

melarutkan urea dalam pelarut terlebih dahulu. Urea dilarutkan pada suhu 60-65
0
C 

sampai terbentuk larutan yang jernih. Setelah urea melarut sempurna, asam lemak 

bebas kemudian dilarutkan dan diaduk. Selama proses ini asam lemak dan urea 

membentuk  kompleks inklusi dan terjadi transformasi bentuk dari tetragonal 

menjadi heksagonal. Urea murni berbentuk tetragonal, sedangkan apabila 

berikatan dengan molekul asam lemak membentuk struktur heksagonal. Bentuk 

heksagonal terjadi jika urea berikatan dengan molekul yang mempunyai diameter 

kurang dari 5,2 Å. Asam lemak yang berantai lurus dan mempunyai diameter 

kurang dari 5,2 Å dapat membentuk kompleks dengan urea, sedangkan asam 

lemak tak jenuh memiliki struktur yang melekuk atau bengkok pada ikatan 

rangkapnya, diameternya menjadi lebih besar dibandingkan asam lemak jenuh 

sehingga tidak dapat membentuk kompleks inklusi urea (Estiasih, 2009).  

c. Kristalisasi  

Beberapa faktor yang harus diperhatikan pada proses kristalisasi ini adalah 

suhu kristalisasi, perbandingan urea:asam lemak dan lama proses. Ketiga faktor 

tersebut mempengaruhi proses kristalisasi atau pembentukan kompleks inklusi 

urea-asam lemak sehingga mempengaruhi rendemen dan kadar asam lemak 

omega-3 yang dihasilkan (Estiasih, 2009).  

Suhu yang digunakan untuk proses kristalisasi biasanya adalah suhu rendah. 

Semakin rendah suhu yang digunakan kecenderungan pembentukan kristal urea 

dan asam lemak jenuh semakin tinggi. Suhu optimum kristalisasi urea tergantung 

dari jenis asam lemak omega-3 yang diinginkan (Moffat et al., 1993).  



Rasio urea : asam lemak berpengaruh terhadap kesempurnaan proses 

kristalisasi. Jika minyak yang dibuat konsentrat mengandung kadar asam lemak 

jenuh dan monoenoat tinggi, rasio urea : asam lemak yang diperlukan juga akan 

tinggi. Sebaliknya jika kadar asam lemak jenuh dan monoenoat lebih rendah, rasio 

urea : asam lemak yang dibutuhkan akan lebih rendah pula (Hayes, 2002). Stout et 

a.l, (1990) menyatakan pada proses kristalisasi ada kesetimbangan antara asam 

lemak dan urea dengan kristal yang terbentuk. Sehingga komposisi asam lemak 

dalam minyak asal sangat menentukan. 

Lama reaksi kristalisasi cenderung berbeda-beda untuk setiap jenis minyak 

ikan berkaitan dengan komposisi jenis-jenis asam lemak penyusunannya. Jika 

minyak ikan mengandung asam lemak omega-3 dalam kadar yang tinggi, yang 

berarti kadar asam lemak jenuhnya rendah, maka lama kristalisasi akan lebih 

pendek. Haagsma, et al. (1982) menggunakan lama kristalisasi 12 jam pada 

minyak hati ikan kod, Estiasih (1996) menggunakan lama kristalisasi 24 jam pada 

minyak pengalengan ikan lemuru, sedangkan Ganga, et al. (1998) menggunakan 

lama kristalisasi 48 jam pada minyak ikan sardin komersial.   

d. Rekoveri asam lemak omega-3 

Setelah proses kristalisasi selesai, kristal urea yang terbentuk dipisahkan 

dari cairan induknya. Pemisahan dapat dilakukan dengan penyaringan. Rekoveri 

asam lemak omega-3 dilakukan dengan ekstraksi asam lemak omega-3 dari cairan 

induk setelah kristal urea yang terbentuk dipisahkan. Faktor yang harus 

diperhatikan selama proses rekoveri asam lemak omega-3 dari cairan induk adalah 

suhu proses yang diusahakan serendah mungkin untuk mencegah oksidasi termal. 



Demikian juga kontak dengan udara harus dihindari dengan penggunaan kondisi 

vakum atau pemberian gas nitrogen (Estiasih, 2009). 

Menurut Fatimah (2008) pembuatan konsentrat omega-3 dari minyak hasil 

samping (MHS) pengalengan ikan tuna dengan metode kristalisasi urea memiliki 

kondisi optimum pada suhu 10
0
C, rasio urea : asam lemak 2,99 : 1 (b/b) dan lama 

kristalisasi 23,64 jam atau 23 jam 38 menit dapat menghasilkan konsentrat asam 

lemak omega-3 dengan kadar EPA + DHA sebesar 89,64%. Komposisi asam 

lemak dari konsentrat omega-3 minyak hasil samping pengalengan ikan tuna 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Analisa Konsentrat Asam Lemak Omega-3 dari Minyak Hasil 

Samping Pengalengan Ikan Tuna  

 

Jenis Asam Lemak 

MHS Pengalengan Tuna  

Minyak awal 

(%b/b) 

Konsentrat 

(%b/b) 

C14:0 3,06 0,90 

C16:0 17,37 0,05 

C16:1 -9 0,94 3,11 

C18:0 - - 

C18:1 - - 

C18:2 -6 0,71 1,73 

C18:3 -3 1,11 1,8 

C20:0 - - 

C22:1 ω-9 - - 

EPA  (C20:5-3) 6,03 18,48 

DHA (C22:6-3) 25,41 71,17 

EPA+DHA 31,44 89,64 

Pengayaan EPA+DHA 2,85 kali 

Sumber : Fatimah (2008) 



 

2.5  Fosfolipid Terstruktur 

Fosfolipid alami mengandung berbagai jenis asam lemak, proporsinya 

tergantung pada sumber. Pada beberapa kasus, diinginkan fosfolipid spesifik yang 

mengandung asam lemak tertentu yang menggantikan salah satu atau kedua posisi 

asam lemak asalnya sehingga menghasilkan produk baru, dikatakan sebagai 

fosfolipid terstruktur, yang memiliki sifat dan fungsi tertentu (Vikbjerg, 2006). 

Penelitian yang telah dilakukan diantaranya adalah pergantian asam lemak 

tidak jenuh rantai panjang dengan asam lemak rantai medium atau pendek pada 

fosfolipid yang dapat meningkatkan stabilitas terhadap panas. Asam lemak jenuh 

rantai medium atau panjang dapat disatukan untuk modifikasi sifat emulsi, nilai 

fisiologis, dan meningkatkan stabilitas oksidatif dari fosfolipid (Huang, 2001 ; 

Chmiel et al., 1999 ; Pedersen, 2001 dalam Vikbjerg, 2006). Asam lemak tidak 

jenuh, seperti asam linoleat, α-linolenat, eikosapentaenoat (EPA), 

dokosaheksaenoat (DHA) atau γ-linolenat dapat dipertukarkan untuk 

meningkatkan nilai fisiologi dan nutrisi dari fosfolipid (Vikbjerg et al., 2005 ; 

Haraldsson dan Thorarensen, 1999; Garcia,  et al., 2008).   

Struktur molekul fosfolipid dapat dimodifikasi dengan cara kimia ataupun 

enzimatis. Tujuan modifikasi ini adalah untuk memperoleh sifat-sifat teknologis 

dan psikologis yang berbeda dari produk alami itu sendiri. Metode kimia telah 

lama digunakan untuk memodifikasi fosfolipid terutama untuk meningkatkan 

sifat-sifat emulsifikasi dan oksidasi. Metode kimia mencakup hidrolisi asil untuk 

menghasilkan lisofosfolipid, hidrogenasi dan hidroksilasi ikatan ganda dalam 



asam lemak, dan asetilasi kelompok amino fosfatidiletanolamin (PE) (Doig dan 

Diks, 2003b; Vandana et al., 2003; Brois et al., 1992; Betzing, 1980; Gunther, 

1984b dalam Vikbjerg, 2006).  

Modifikasi kimia telah banyak diterapkan karena murah dan skalanya 

mudah diperbesar (scale up). Kelemahan modifikasi kimiawi adalah tidak ada 

spesifitas terhadap jenis asam lemak tertentu dan posisi asam lemak dalam 

kerangka gliserol sehingga reaksi berjalan secara acak. Selain itu kondisi reaksi 

harus bebas air atau anhidrat. Sejumlah produk hasil samping biasa dihasilkan 

dengan modifikasi kimia ini dan seringkali sulit untuk dipisahkan dari produk 

yang diinginkan (Estiasih, 2009). 

Penggunaan modifikasi kimiawi dengan katalis kurang sesuai untuk 

memproduksi lipid terstruktur yang mengandung asal lemak omga-3 dari minyak 

ikan karena umumnya diperlukan suhu tinggi sehingga asam lemak omega-3 

dapat teroksidasi dan rusak (Estiasih, 2009). 

Dikarenakan keterbatasan penggunaan modifikasi kimia maka dilakukan 

modifikasi secara enzimatis. Metode enzimatis lebih menguntungkan 

dibandingkan metode kimiawi karena beberapa alasan, yaitu (Scrimgeour, 2005): 

 Lebih selektif dan spesifik, sehingga dapat lebih akurat dalam strukturisasi 

asam lemak pada posisi (sn) tertentu dari trigliserida atau fosfolipid. 

 Reaksi berlangsung pada suhu rendah. 

 Produk hasil reaksi cenderung seragam (hasil samping sedikit). 

 Proses lebih bersih dan ramah lingkungan. 



Selama bertahun-tahun, penggunaan enzim untuk modifikasi lesitin secara 

komersil hanya diketahui dengan fosfolipase A2 dari pankreas porcine dengan 

proses hidrolisis parsial untuk menghasilkan lisofosfolipid (Chung and Yang, 

2004; Colarow et al., 1994; Buikstra et al., 1997; Yesair, 1998 dalam Vikbjerg, 

2006). Akan tetapi, sejak akhir tahun 1980an sejumlah besar publikasi dan 

penerapan-penerapan yang telah dipatenkan berkenaan dengan enzim lain yang 

berperan pada fosfolipid dan reaksi-reaksi yang dapat dikatalisasi telah 

bermunculan (Vikbjerg, 2006). 

Reaksi pertukaran asam lemak secara enzimatis dari gliserofosfolipid 

dapat melalui beberapa cara. Kemungkinan reaksi yang dapat dikatalis oleh lipase 

dan fosfolipase sebagai berikut (skema reaksi hanya diilustrasikan untuk reaksi 

yang dikatalis oleh lipase, namun reaksi serupa terjadi menggunakan fosfolipase 

A2 untuk pertukaran asam lemak pada posisi sn-2) (Vikbjerg, 2006).  

Hidrolisis : Reaksi antara ester dan air, menghasilkan asam lemak dan alkohol 

 

Esterifikasi : Reaksi  hidrolisis bolak-balik, produksi ester (dan air) dari asam 

lemak dan alkohol 

 

Asidolisis : Reaksi antara ester dan asam lemak, menghasilkan pertukaran gugus 

asil 



 

 

 

 

 

Alkoholisis : Reaksi antara ester dan alkohol, menghasilkan ester dengan gugus 

alkil yang berbeda 

 

Pertukaran ester-ester : Reaksi antara ester, menghasilkan pertukaran gugus asil   

 

 

2.5.1 Reaksi Asidolisis 

Asidolisis merupakan reaksi pertukaran asam lemak antara trigliserida 

dengan asam lemak bebas membentuk trigliserida dengan komposisi asam lemak 

yang baru dan asam lemak bebas hasil hidrolisis dari trigliserida asal (Estiasih, 

2009). 

Asidolisis telah digunakan untuk menggabungkan asam lemak bebas atau 

etil ester dari EPA dan DHA ke dalam minyak nabati dan minyak ikan untuk 

meningkatkan fungsi nurtisionalnya. Efek kesehatan dari mengkonsumsi asam 

lemak tak jenuh ganda seperti EPA dan DHA dari minyak ikan telah terbukti. 

Untuk mendapatkan konsentrat EPA dan DHA dalam minyak ikan dapat 



dilakukan beberapa cara seperti distilasi molekular, winterisasi, dan kristalisasi 

pelarut (Weete dalam Akoh dan Min, 1988).  

Produksi diasilfosfolipid dengan strukturisasi komposisi asam lemak 

(fosfolipid terstruktur) dapat dilakukan dengan satu tahap, melalui reaksi 

asidolisis atau pertukaran ester-ester. Alternatif lainnya, reaksi dapat dilakukan 

dengan dua tahap, pertama menghilangkan asam lemak dengan hidrolisis atau 

alkoholisis, diikuti dengan esterifikasi kembali dari lisofosfolipid. Kemurnian dari 

produk akhir ditentukan berdasarkan jalur reaksi. Pada reaksi satu tahap, 

komposisi asam lemak dari produk akan berupa campuran dari asam lemak 

asalnya dengan asam lemak yang disatukan. Pada reaksi dua tahap, sangat 

mungkin untuk mengisolasi lisofosfolipid sebelum reaksi esterifikasi dilakukan, 

sehingga memberikan produk akhir dengan kemurnian yang tinggi. Pendekatan 

yang umum digunakan untuk reaksi pertukaran asam lemak pada posisi sn-1 

adalah reaksi asidolisis menggunakan enzim lipase, dan pendekatan hidrolisis atau 

esterifikasi kembali umumnya dilakukan untuk pertukaran asam lemak pada posisi 

sn-2 menggunakan enzim fosfolipase A2 (Vikbjerg, 2006). 

Enzim yang dapat menggunakan fosfolipid sebagai substrat alami dikenal 

dengan sebutan fosfolipase, dapat menghidrolisis molekul fosfolipid (Vikbjerg, et 

al., 2005). Gliserofosfolipid beserta nama enzim yang dapat menghidrolisis ikatan 

ester yang berbeda pada molekul fosfolipid disajikan pada Gambar 1. Fosfolipase 

A1 dan fosfolipase A2 tergolong hidrolase asam lemak, yang dapat 

menghidrolisis ikatan ester asam lemak pada masing-masing posisi sn-1 dan sn-2 

dari fosfolipid. Fosfolipase C dan fosfolipase D merupakan enzim yang dapat 



memutus ikatan fosfor-oksigen diantara gliserol dan fosfat, atau pada gugus fosfat 

dan gugus yang terikat pada fosfat. Selain fosfolipase, enzim lainnya yang dapat 

digunakan untuk strukturisasi fosfolipid-asam lemak adalah lipase spesifik sn-1,3, 

yang bereaksi dengan asam lemak pada posisi sn-1 dari fosfolipid (Vikbjerg, 

2006).  

 
 

Gambar  9. Struktur Molekul 1,2-diasil-sn-gliserofosfatidilkolin dan 

Fosfolipase yang dapat Digunakan untuk Hidrolisis Beragam 

Ikatan Ester 

Sumber : Vikbjerg (2006) 

 

Reaksi asidolisis enzimatis dengan lipase berlangsung dalam 2 tahap, yaitu 

hidrolisis dan diikuti dengan esterifikasi. Pada tahap hidrolisis akan dihasilkan 

produk Lysofosfatidilkolin (LPC) yang akan menjadi reaktan pada proses 

esterifikasi berikutnya. Terbentuknya LPC menyebabkan terjadinya migrasi asil 

dan pembentukan produk samping yang dapat menurunkan rendemen dan 

kemurnian fosfolipid terstruktur yang terbentuk (Adlercreutz, et al., 2002). 

Migrasi asil yang merupakan suatu reaksi non-enzimatis dapat terjadi karena 

senyawa 2-asil-LPC yang terbentuk pada tahap hidrolisis bersifat tidak stabil dan 

akan mencapai kestabilannya dengan membentuk senyawa 1-asil-LPC melalui 

pertukaran gugus asil. Selanjutnya akan dihidroilisis kembali oleh lipase 

menghasilkan gliserofosforilkolin (GPC) (Haraldsson and Thorarensen, 1999). 



GPC dapat terasilasi kembali dengan asam lemak yang baru pada posisi sn-1. Jika 

gugus asil tersebut mengalami migrasi kembali pada posisi sn-2, maka lipase 

dapat menggabungkan kembali asam lemak baru yang lain pada sn-1, sehingga 

terbentuk PC dengan asam lemak baru pada kedua posisinya (Adlercreutz, et al., 

2002).  

 

 

2.5.2 Enzim Lipase  Rhizomucor miehei 

Lipase (triacylglycerol hydrolases, EC 3.1.1.3) Merupakan enzim yang 

dapat menghidrolisis ikatan gliserol ester dan juga dapat mensintesis gliserol ester 

(Akoh dan Min, 1988). Menurut Schmid dan Verger, 1998; Wong, 1995; 

Svendsen et al.,1999 dalam Vikbjerg (2006) meskipun enzim lipase tersedia di 

alam namun hanya beberapa yang terdapat dalam jumlah besar untuk dapat 

dimanfaatkan dalam skala industri. Lipase yang berasal dari mikrobia merupakan 

enzim yang paling sesuai digunakan untuk modifikasi fosfolipid pada posisi sn-1 

karena dapat diperoleh secara komersial. Dengan menggunakan teknologi 

genetika, proses komersialisasi dapat dikembangkan dengan kultur mikroba 

rekombinan. 

Berdasarkan spesifitasnya, lipase dapat digolongkan menjadi tiga 

golongan (Weete, 1997 dalam Akoh dan Min, 1988), yaitu:    

1. Lipase non-spesifik, yaitu lipase yang spesifitasnya tidak tergantung pada 

posisi asil dalam molekul gliserol atau tidak spesifik terhadap komponen 

asam lemak tertentu dari subtrat. Hidrolisis secara sempurna pada substrat 

menjadi gliserol dan asam lemak terjadi dengan lipase non-spesifik, misalnya 



C. cilindraceae, C. rugusa, Corynebacterium acnes, dan Staphyloccocus 

aureus. 

2. Lipase spesifik 1,3, yaitu lipase yang menyerang ikatan ester secara spesifik 

pada posisi sn-1 dan sn-3 dari substrat dengan campuran di dan 

monoasilgliserol pada produknya. Migrasi asil dapat terjadi selama reaksi 

yaitu asam lemak dari posisi sn-1 pindah ke posisi sn-2. Lipase spesifik 1,3 

ini diantaranya berasal dari Aspergilus niger, Rhizomucor miehei, Rhizopus 

Arrhizus, dan Rhizopus delemar. Spesifitas lipase dapat berubah oleh kondisi 

lingkungan pada sistem yang akan mempengaruhi reaktivitas dan gugus 

fungsional ataupun molekul substrat misalnya lipase dari Pseudomonas fragi 

diketahui spesifik 1,3, tetapi juga menghasilkan interesterifikasi acak yang 

mungkin disebabkan kondisi mikroemulsi lingkungan. 

3. Lipase spesifik asam lemak atau panjang rantai. Lipase dari G. candidum 

diketahui spesifik terhadap asam lemak rantai panjang yang memiliki ikatan 

rangkap bentuk cis pada posisi C-9, lipase C. Rugosa spesifik untuk C18:1 

cis-9, lipase Rhizomucor miehei spesifik untuk asam lemak rantai panjang, 

lipase Rhizopus arrhizus spesifik untuk C8 dan C10, lipase porcine pankreas 

spesifik untuk asam lemak yang relatif pendek, sedangkan lipase P. 

camemberri hanya menghidrolisis mono- dan diasilgliserol. 

 Sintesis lipid terstuktur mengandung MCFA dan PUFA telah dilakukan 

dengan menggunakan enzim dari kapang Rhizomucor miehei yang diimobilisasi 

(IM60). Sintesis dilakukan dengan menggunakan pelarut heksana. Penelitian 

Huang dan Akoh (1994) menunjukkan bahwa EPA dapat digabungkan dalam 



struktur trigliserida minyak kedelai. Struktur kimia EPA yang digunakan sebagai 

donor asil adalah bentuk asam lemak bebas atau etil ester EPA (Estiasih, 2009). 

Enzim bersifat selektif terhadap substrat. Lipozyme RM IM, Lipozyme TL 

IM dan Novozyme 435 dapat bekerja pada substrat asam lemak tidak jenuh rantai 

panjang memberikan inkorporasi EPA lebih tinggi dibandingkan dengan DHA 

selama reaksi asidolisis dan esterifikasi (Haraldsson dan Thorarensen, 1999). 

Berdasarkan analisis 
13

C-NMR terhadap stereoselektifitas dari lipase  

Rhizomucor miehei amobil pada resin penukar ion, menunjukkan bahwa lipase 

bersifat stereoselektif yang sangat kuat pada posisi sn-1 dibandingkan dengan 

posisi sn-3 pada triasilgliserol. Selektifitas lipase ditentukan berdasarkan 

parameter medium reaksi, misalnya polaritas pelarut atau log P (koefisien 

hidrofobik-hidrofilik), aktivitas air (aw), dan medium imobilisasi (Adamczak, 

2004). 

Beberapa penelitian sintesis fosfolipid terstruktur secara asidolisis dengan 

menggunakan Rhizomucor miehei telah dilakukan. Pada Tabel 5 disajikan 

informasi mengenai penelitian tersebut. 



 

Tabel 5. Reaksi Asidolisis Fosfolipid Terstruktur dengan Lipase Rhizomucor 

miehei  

Jenis PL Donor asil Jenis 

pelarut 

Referensi 

Fosfatidilkolin Asam margarat Toluen Svensson et al., 1992 

Fosfatidilkolin EPA dan DHA Heksan  Mutua dan Akoh, 1993 

Fosfatidilkolin Asam oleat Toluen atau 

solvent free 

Mustranta et al., 1995 

Fosfatidilkolin EPA dan DHA Heksan+air Hosokawa et al., 1995 

Fosfatidilkolin 

Kuning telur 

EPA dan DHA solvent free Haraldson dan Thorarensen, 

1999 

Fosfatidilkolin Asam kaprilat, 

CLA, EPA, dan 

DHA 

solvent free Peng et al., 2002 

Fosfatidilkolin Asam oleat Heksan  Wongsakul et al., 2004 

Fosfatidilkolin CLA Heksan  Hossen and Hernandez, 2005 

Fosfatidilkolin EPA dan DHA Toluen  Lyberg et al., 2005 

Lesitin 

Kedelai 

Asam laurat dan 

oleat 

solvent free Aura et al., 1995 

 

 

 

2.5.3 Optimasi Kerja Enzim 

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas enzim lipase selama 

proses interesterifikasi, yaitu: 

1. Suhu 

Secara umum, meningkatnya suhu juga akan meningkatkan taraf 

interesterifikasi, tetapi suhu yang terlalu tinggi akan menurunkan taraf reaksi, 

karena kerusakan dari enzim bersifat ireversibel. Lipase dari hewan dan tanaman 

lebih tidak tahan panas dari pada lipase yang berasal dari mikroba (Akoh and 

Min, 1988).  Suhu optimum pertumbuhan R.miehei adalah 35-45
0
C dan suhu 

maksimalnya 57
0
C (Maheshwari, Bharadwaj dan Bhat, 2000).  



   Pada sistem reaksi yang tidak menggunakan solvent (solvent-free), suhu 

yang digunakan harus lebih tinggi dikarenakan untuk menjaga substrat dalam 

kondisi cair (liquid). Aplikasi secara industri, dimana pelarut organik dihindari, 

suhu reaksi yang digunakan biasanya lebih tinggi. Suhu yang biasa digunakan 

ditingkatkan sampai 60
0
C untuk mencairkan substrat. Suhu tinggi dapat 

mengakibatkan mengurangi umur lipase, untuk mengatasi hal ini maka dilakukan 

immobilisasi enzim untuk meningkatkan stabilitas enzim lipase dalam kondisi 

suhu tinggi (Akoh and Min, 1988). 

2. Keberadaan Air 

   Keberadaan air yang dibutuhkan oleh lipase tergantung pada sumber dari 

lipase tersebut. Lipase yang berasal dari jamur lebih toleran terhadap kondisi 

yang kurang air daripada lipase yang berasal dari bakteri. Jumlah air optimum 

pada interesterifikasi dengan lipase yang berbeda berkisar dari 0,04-11% w/t, 

meskipun beberapa reaksi membutuhkan air dibawah 1% untuk mendapatkan 

kondisi interesterifikasi yang efektif (Akoh dan Min, 1988). 

   Kontrol air di dalam sistem reaksi sangat penting sebagai arahan proses 

dan di dalam pembentukan produk akhir reaksi. Di bawah kondisi air yang 

terbatas, proses hidrolisis lemak dapat diminimalisasi sehingga reaksi bergeser 

kearah reaksi interesterifikasi yang dikatalis oleh lipase (Gioielli et al., 1994 

dalam Istiqamah, 1998). 

   Berdasarkan penelitian yang dilakukan Haraldsson dan Thorarensen 

(1999) pada reaksi asidolisis menggunkan lipase Rhizomucor miehei dalam 

sistem bebas pelarut menggunakan air sebesar 5% w/w. 



3. Jenis Pelarut  

   Aktivitas enzim dalam pelarut organik tergantung dari pemilihan jenis 

pelarut. Untuk memprediksi pelarut mana yang cocok maka menggunkan nilai 

log P (koefisien logaritma antara air dan oktanol) (Senanayake dan Shahidi, 

2002). Secara umum, katalis enzim dalam pelarut organik ditentukan oleh hal-hal 

berikut ini: 

1. Pelarut dengan nilai log P<2 tidak cocok untuk pelarut enzim karena dapat 

mengubah air yang terkandung dalam enzim, sehingga enzim inaktif. 

2. Pelarut dengan nilai log P>2 tidak akan mengubah lapisan air, sehingga kerja 

enzim tidak terganggu. 

Pelarut organik yang sesuai dalam proses sintesis yang menggunakan enzim 

adalah heksan karena mempunyai nilai log p 3,5, sehingga tidak akan 

mengganggu aktivitas enzim (Senanayake and Shahidi, 2002). 

 Pelarut polar atau hidrofilik dapat berpenetrasi pada bagian hidrofilik protein 

enzim lipase dan mengubah strukturnya. Pelarut ini juga dapat berikatan dengan 

air sehingga tidak dapat digunakan oleh enzim. Sementara itu, pelarut hidrofobik 

atau nonpolar kurang berpengaruh pada struktur enzim terutama untuk reaksi 

esterifikasi (Estiasih,2009). 

 Pada beberapa penelitian dilaporkan bahwa ternyata lipase juga dapat 

mengkatalisis pertukaran asil dan reaksi esterifikasi tanpa membutuhkan adanya 

suatu pelarut organik, khususnya untuk pelarut yang tidak larut dalam air 

(Haraldsson and Thorarensen, 1999; Vikbjerg et al., 2005). Reaksi sintesis ester 



oleh lipase dalam media bebas pelarut memudahkan pengambilan produk tanpa 

meninggalkan residu yang dapat bersifat toksik terhadap konsumen. 

4. Rasio Substrat 

Meningkatnya konsentrasi asam lemak akan meningkatkan yield dalam 

lipase-katalisis baik secara esterifikasi maupun transesterifikasi menjadikan 

terhambatnya reaksi hidrolisis (Adlercreutz dan wehtje., 2004). Waktu reaksi 

dalam esterifikasi (untuk mendapatkan penggabungan 95%) tidak tergantung 

pada konsentrasi asam lemak. Bagaimanapun juga, selama transesterifikasi, 

waktu reaksi meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi asam lemak. 

Menurunnya kecepatan reaksi dimungkinkan karena meningkatnya polaritas 

media yang digunakan akibat penambahan asam lemak(Vikbjerg, 2006). 

Pemilihan rasio molar substrat juga berhubungan dengan biaya selama 

proses dan tingkat kesulitan dalam memisahkan asam lemak (donor asil dan 

perubahan asam lemak) dari produk. Oleh karena itu, beberapa pertimbangan 

diperlukan untuk menentukan rasio molar substrat (Vikbjerg, 2006). 

5. Jumlah enzim 

Tingginya dosis enzim secara normal dibutuhkan untuk meningkatkan 

efektivitas penggabungan asam lemak ke fosfolipid, tetapi dari segi 

pertimbangan secara ekonomi dan terjadinya hambatan transfer massa dalam 

sistem reaksi, maka dosis enzim harus dibatasi. Dosis enzim yang terlalu tinggi 

akan menjadikan campuran substrat yang digunakan dalam rekasi sulit untuk 

bereaksi dalam batch reactor. Tingginya dosis enzim dibandingkan rasio substrat 

di sisi lain dapat diatasi dengan menggunakan continuous column reactor dan 



enzim immobil. Untuk reaksi dengan pelarut dosis enzim yang digunakan lebih 

rendah dibandingkan dengan reaksi tanpa pelarut (solvent-free) untuk 

mendapatkan derajat penggabungan yang sama (Vikbjerg, 2006). 

   Berdasarkan penelitian yang dilakukan Haraldsson and Thorarensen 

(1999) pada reaksi asidolisis menggunakan lipase Rhizomucor miehei dalam 

sistem bebas pelarut menggunakan enzim 70% dari berat substrat. Vikbjerg et al. 

(2005) memproduksi fosfolipid terstruktur antara fosfatidilkolin dari kedelai 

dengan asam kaprilat dalam kondisi free solvent secara asidolisis menggunakan 

lipase Rhizomucor miehei sebesar 40% dari berat substrat. 

 

2.6 Analisis Fosfolipid Terstruktur 

2.6.1 Identifikasi Jenis Fosfolipid pada Fosfolipid Terstruktur  
 

Identifikasi jenis fosfolipid pada fosfolipid terstruktur dapat dilakukan 

dengan kromatrografi lapis tipis. Kromatografi lapis merupakan kromatografi 

adsorbsi dan adsorben yang bertindak sebagai fase stasioner. Kelebihan 

kromatografi lapis tipis dibandingkan dengan kromatografi kertas ialah karena 

dapat dihasilkan pemisahan yang lebih sempurna, kepekaan yang lebih tinggi dan 

dapt dilaksanakan dengan lebih cepat (Adnan, 1997). 

Pada prinsipnya  pemisahan dilakukan berdasarkan perbedaan polaritas dari 

masing-masing komponen (Nur dan Hendra, 1987). Masing-masing komponen 

memiliki polaritas yang berbeda, apabila digunakan lempeng plastik atau kaca 

yang dilapisi dengan adsorben yang sifatnya polar, komponen yang sifatnya polar 

akan cenderung ter-adsorbsi pada adsorben dan tertahan pada fase stasioner ini, 



sedangkan komponen yang sifatnya lebih non polar akan ber-partisi dengan 

pengembang. Dengan demikian pemisahan masing-masing komponen akan 

terjadi. Jadi komponen yang paling non polar akan bergerak paling jauh (Christie, 

2007).  

  Analisa menggunakan kromatrografi lapis tipis dilakukan dengan tiga 

tahap, yaitu (Adnan, 1997): 

1. Meneteskan sampel 

Penetesan sampel dapat dilakukan dengan pipet mikro atau syringe, tetesan 

sampel harus diusahakan sekecil mungkin dengan cara meneteskan berulang 

kali. 

2. Pengembangan 

Pengembangan dilaksanakan dengan mencelupkan plat yang telah ditetesi 

sampel dalam sistem pelarut. Pemilihan sistem pelarut yang dipakai 

didasarkan prinsip like dissolves like.  

3. Visualisasi dan identifikasi 

Visualisasi dapat dikerjakan dengan berbagai macam cara, misalnya dapat 

digunakan uap iodium, sinar ultraviolet atau penyemprotan dengan 

menggunakan regensia tertentu. Identifikasi dapat dikerjakan dengan 

membandingkan posisi bercak dengan senyawa standart. 

 

2.6.2 Identifikasi Derajat Inkorporasi Asam Lemak Omega-3 dan Komposisi 

Asam Lemak pada Setiap Fraksi Fosfolipid  

 

Identifikasi derajat inkorporasi asam lemak omega-3 dan komposisi asam 

lemak dapat ditentukan menggunakan kromatografi gas. Kromatografi gas (GC-

Gas Chromatography) adalah teknik analisa untuk memisahkan komponen 



berdasarkan polaritas dan titik didihnya (Nur dan Hendra, 1987). Keuntungan GC 

dapat dilakukan dengan cepat dan relatif mudah terutama untuk mengetahui 

komponen-komponen yang menyusun suatu campuran (Adnan, 1997). 

Masing-masing fraksi atau komponen penyusun sampel memiliki 

karakteristik struktur kimia yang berbeda, komponen ini dapat ber-partisi dalam 

kolom sebagai fase stasioner berdasarkan polaritas. Komponen yang sifatnya 

polar akan cenderung tertahan di kolom bila digunakan kolom yang juga sifatnya 

polar, sedangkan komponen yang sifatnya lebih non polar akan terbawa oleh fase 

gerak, dalam hal ini adalah gas, sehingga komponen yang non polar akan 

terdeteksi lebih dahulu. Dengan demikian pemisahan diantara komponen dapat 

terjadi. Masing-masing fraksi atau komponen penyusun sampel juga memiliki 

kisaran titik didih yang berbeda, sehingga bila suatu komponen diberi perlakuan 

pemanasan yang tinggi sampai pada titik didihnya, komponen yang menguap 

lebih dahulu akan terdeteksi lebih dulu dibandingkan dengan komponen lainnya 

yang titik didihnya lebih tinggi, dengan demikian pemisahan dapat terjadi 

(Punrattanasin dan Chistine , 2008). 

Pada prinsipnya, kriteria sampel yang ingin diketahui komponen 

penyusunnya melalui kromatografi gas haruslah sampel yang tahan panas dan 

mudah menguap pada saat injeksi. Analisis lemak, yang terdiri dari asam lemak 

non volatil dikonversi secara kimia (proses esterifikasi asam lemak) menjadi 

komponen yang volatil, yaitu FAME (Fatty Acid Methyl Ester). FAME ini 

kemudian dapat dianalisa menggunakan GC. Glicerol ester dapat di-dekomposisi 



secara kimia menjadi metil ester dari masing-masing asam lemak. Salah satu cara 

metilasi asam lemak adalah transmetilasi in situ (Park dan Goin, 1994).    

Metode Transmetilasi In Situ untuk memperoleh turunan asam lemak dalam 

bentuk metil ester dilakukan dengan pemanasan terhadap asam lemak bebas 

menggunakan anhydrous metanol berlebih dengan keberadaan katalis BF3 (Park 

adan Goin, 1994). Pemberian asam seperti HCl atau sulfuric acid-metanol 

biasanya digunakan untuk menyempurnakan proses esterifikasi asam lemak 

dengan rantai sangat panjang (C24:0-C36:0) sebelum dilakukan analisis GC 

(Mendez, 2008). 

 

2.7 Metodologi Permukaan Respon (Response Surface Methodology)   

Respone Surface Methodology (RSM) merupakan kumpulan teknik 

matematik dan statistik yang digunakan untuk modeling dan analisis 

permasalahan pada respon yang dipengaruhi oleh beberapa variabel dan bertujuan 

memperoleh optimasi respon (Montgomery, 2001). RSM merupakan teknik 

statistik digunakan untuk penelitian yang mempunyai proses komplek dan 

dipergunakan secara luas dalam penelitian teknologi pangan. Dengan demikian, 

metode permukaan respon dapat digunakan untuk: (1) mencari suatu fungsi 

pendekatan yang cocok untuk meramalkan respon yang akan datang, serta (2) 

menentukan nilai – nilai dari variabel bebas yang mengoptimumkan respon yang 

dipelajari (Gaspers, 1992). 

 Metode permukaan respon bertujuan untuk membantu peneliti dalam 

melakukan improvisasi untuk mendapatkan hasil optimum secara tepat dan 



efisien. Setelah daerah percobaan ditemukan, model respon dengan tingkat 

ketepatan lebih tinggi dapat digunakan untuk mendapatkan nilai variabel 

sebenarnya yang akan menghasilkan respon optimum. Metode ini memberikan 

kemudahan dalam menentukan kondisi proses optimum baik pada sistem maupun 

pada jarak faktor yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang sangat 

memuaskan (Montgomery, 2001). 

 Pada kebanyakan permasalahan metode ini, hubungan matematika 

menggambarkan respon percobaan dan variabel-variabel bebas tidak diketahui, 

sehingga langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan perkiraan 

yang sesuai untuk hubungan matematika tersebut. Pada metodologi permukaan 

respon, variabel bebas didefinisikan sebagai X1, X2, ...., Xk, dan diasumsikan 

sebagai variabel kontinyu, sedangkan respon didefinisikan sebagai variabel tak 

bebas Y yang merupakan variabel acak. Jika suatu hubungan matematika 

diketahui, maka formulasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan kondisi 

operasi paling efisien (Garsia dan Philips, 1995). 

Seringkali dalam kebanyakan masalah percobaan, tidak diketahui secara 

pasti dimana lokasi maksimum yang diharapkan berada.  Dengan demikian dapat 

terjadi bahwa dugaan awal tentang kondisi optimum dari sistem akan berbeda jauh 

dari kondisi optimum yang aktual.  Untuk membantu kondisi tersebut dapat 

digunakan prosedur dakian tercuram untuk mencari daerah respon maksimum dan 

mendapatkan titik-titik optimum  (Gaspers, 1992). 

Rancangan komposit pusat merupakan salah satu rancangan percobaan di 

dalam statistik. Pada metode permukaan respon, rancangan komposit pusat 



digunakan untuk membangun model (polinomial) suatu fungsi matematis dari 

variabel – variabel bebas(X1, X2, X3... Xn) terhadap respon (y) yang terbentuk. 

Suatu rancangan percobaan untuk membangun model polinomial harus memiliki 

paling sedikit tiga taraf dari setiap faktor yang dicobakan agar parameter model 

dapat diduga. Pada Tabel 6 disajikan beberapa parameter rancangan komposit 

pusat 

Tabel 6. Beberapa Parameter Rancangan Komposit Pusat 

Parameter k = banyaknya faktor dalam percobaan 

2 3 4 5 6 

Titik sumbu 4 6 8 10 12 

N0 (ks) 5 6 7 10 15 

N (ks) 13 20 31 52 91 

α 1,414 1,682 2,000 2,378 2,828 

Keterangan : 

N0 (ks)  = banyaknya titik pusat yang diperlukan agar memenuhi sifat ketelitian 

seragam dari rancangan komposit pusat. 

N (ks)  = banyaknya data pengamatan yang diperlukan oleh rancangan 

komposit pusat yang bersifat ketelitian seragam 

α   = nilai yang ditetapkan bagi parameter α dalam matriks rancangan 

komposit pusat berdasarkan formula 

Sumber : Montgomery, 2001  

 

 

 

 



III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya dan Laboratorium Kimia Pusat 

Antar Universitas Pangan dan Gizi Universitas Gajahmada mulai bulan Maret 

sampai Oktober 2009. 

 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

Bahan–bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan baku 

dan bahan kimia.  Bahan baku yang digunakan adalah limbah cair pengalengan 

ikan tuna yang diperoleh dari Perusahaan Aneka Tuna Indonesia, Pandaan yang 

diambil pada bulan Februari 2008. Limbah pengolahan minyak sawit berupa serat 

sawit yang diperoleh dari PT Surya Dumai Grup Riau. Enzim lipase jenis enzim 

bebas, Rhizomucor miehei untuk strukturisasi fosfolipid diperoleh dari Sigma Co. 

Bahan kimia bersifat teknis yang digunakan adalah etanol 96%, metanol 

96%,HCl, NaOH, heksana, dan aquades sedangkan bahan kimia bersifat p.a yang 

digunakan yaitu urea, kloroform, heksana, NaOH, metanol, BF3 14%, gas 

nitrogen, standar asam lemak EPA dan DHA, standar metil ester C:17 (Sigma 

Co.), standart fosfolipid (fosfatidilkolin, fosfatidiletanolamin, fosfatidilinositol, 

fosfatidilgliserol, dan asam fosfatidat dari Sigma Co.), dan standar campuran asam 

lemak (Sigma Co). 



3.2.2 Alat 

Peralatan yang digunakan adalah shaker (Heidolp Unimax 2010), 

waterbath  shaker (memmert), seperangkat alat TLC (TLC development tank, 

TLC-scanner cs-930) merk Shimadzu, kromatografi gas dilengkapi dengan 

kromatopac  (Shimadzu GC-14 B), vortex (Hettich EBA-8), syringe, centrifuge 

(Hettich EBA-8), rotary vacuum evaporator (Buchi Switzerland, R 200), 

timbangan digital (denver M-310), pendingin balik (Heraneus, Jerman), pH meter 

(Ezdo PL-600), hot plate stirrer (Labinco L-32), labu destilasi Sterling-Bidwell, 

blender (philips), kulkas (LG), pengering kabinet, bola hisap dan peralatan gelas.  

 

3.3 Metode Penelitian 

 Penelitian ini disusun dan dirancang dengan Rancangan Komposit Pusat 

Metode Permukaan Respon yang terdiri dari 2 variabel yaitu asam lemak : rasio 

fosfolipid (X1) dan lama reaksi (X2). Tiga taraf variabel yang digunakan untuk 

Rancangan Komposit Pusat didasarkan pada hasil penelitian Haraldson dan 

Thorarensen (1999).  Kombinasi perlakuan yang secara lengkap disajikan dalam 

Tabel 7. Pengulangan untuk masing – masing perlakuan sebanyak 2 kali.  

Variabel rasio asam lemak :  fosfolipid (R) terdiri dari: 

 R1 : Rasio asam lemak : fosfolipid = 2,5 : 1 (b/b) 

 R2 : Rasio asam lemak : fosfolipid = 3,5  : 1 (b/b) 

 R3 : Rasio asam lemak : fosfolipid = 4,5 : 1 (b/b) 

 

 



Sedangkan variabel lama reaksi  (W) terdiri dari : 

 W1 :  lama reaksi  12 jam 

 W2 :  lama reaksi  24 jam 

 W3 :  lama reaksi  36 jam 

  Derajat inkorporasi EPA dan DHA merupakan respon yang didapatkan 

untuk setiap perlakuan. Untuk memudahkan proses komputasi, variabel asli R dan 

W ditransformasikan ke dalam variabel kode X1 dan X2 yang saling ortogonal. 

Selain itu, taraf dari setiap variabel yang menghasilkan 3 titik respon yang 

menjadi daerah percobaan penelitian utama dikode dengan interval (-1,0,+1). 

Kode 0 digunakan untuk mengkode taraf variabel yang diduga optimum, sedang 

kode -1 dan +1 digunakan untuk mengkode daerah percobaan sebelum dan 

sesudah titik yang diduga optimum. Pengolahan data menggunakan program 

Design Expert DX7.1 6.  Kombinasi perlakuan pada penelitian ini disajikan secara 

lengkap pada Tabel 7. 

Tabel 7 . Kombinasi Perlakuan Penelitian Utama dengan Rancangan                                  

Komposit   pusat 
Perlakuan Variabel sebenarnya Variabel Kode 

Rasio 

Asam lemak : Fosfolipid 

Lama (jam) X1 X2 

P1 2,5 : 1 12 -1 -1 

P2 2,5 : 1 36 -1 1 

P3 4,5 : 1 12 1 -1 

P4 4,5 : 1 36 1 1 

P5 3,5 : 1 24 0 0 

P6 3,5 : 1 24 0 0 

P7 3,5 : 1 24 0 0 

P8 3,5 : 1 24 0 0 

P9 3,5 : 1 24 0 0 

P10 2,086 : 1 24 -1.414 0 

P11 4,914 : 1 24 1.414 0 

P12 3,5 : 1 7,032 0 -1.414 

P13 3,5 : 1 40,968 0 1.414 

 



3.3.1 Pelaksanaan Penelitian 

1. Persiapan Fosfolipid Kasar Serat Sawit 

a.  Ekstraksi Total Lipid (metode modifikasi Yunoki, et al., 2008) 

 

Serat sawit dikeringkan dalam pengering kabinet selama 30 menit suhu 

60
0
C. Setelah serat sawit kering diblender untuk memperkecil ukuran. Sejumlah 

100 g serat sawit halus dan kering mengalami pengekstrakan 2 kali dengan 100 

mL kloroform:metanol (2:1 v/v) dan  100 mL kloroform:metanol (1:2 v/v) selama 

1 jam pada suhu ruang (disertai dengan shaker). Setiap kali setelah ekstraksi 

dilakukan penyaringan menggunakan kertas saring kasar, kemudian kedua ekstrak 

dicampur dan dilakukan penguapan pelarut menggunakan rotary vacuum 

evaporator. 

b.  Separasi Fosfolipid Kasar dari Ekstrak Total Lipid (Metode modifikasi  

Palacios dan Wang, 2005) 

 

1 g lipid ditambah dengan 4 ml kloroform, diekstraksi dengan distirring 

selama 10 menit. Setelah itu disentrifugasi kecepatan 3000 rpm selama 30 menit, 

didapatkan fase terlarut kloroform dan fase tidak larut kloroform. Fase terlarut 

kloroform diuapkan pelarutnya menggunakan rotary vacuum evaporator. 

Dilakukan ekstraksi pada fase terlarut kloroform dengan menambahkan 3 ml 

kloroform lalu distirring selama 10 menit dan disentrifugasi kecepatan 3000 rpm 

selama 30 menit, didapatkan fase terlarut kloroform dan fase tidak larut 

kloroform. Fase tidak larut kloroform dikumpulkan dan diuapkan pelarutnya 

menggunakan rotary vacuum evaporator. Setelah pelarut diuapkan ditambah 2 ml 

metanol lalu diekstraksi selama 10 menit dan disentrifugasi kecepatan 3000 rpm 



selama 30 menit, didapatkan fase terlarut metanol dan fase tidak larut metanol. 

Fosfolipid terdapat pada fase larut metanol kemudian diaerasi dengan gas nitrogen 

 

2. Persiapan Konsentrat Asam Lemak  Omega-3 dari  Minyak  Hasil  

Samping Pengolahan Ikan (Haagsma, 1982) 

a. Saponikasi 

Minyak Hasil Samping Pengalengan Ikan Tuna sebanyak 25 gram ditambah 

dengan 50 mL larutan NaOH 5 N (larutan NaOH 5 N dibuat dengan cara 

melarutkan 10 gram NaOH pada 10 mL air ditambah 40 mL etanol). Kemudian 

campuran direfluks dan diaduk dengan stirrer selama 30 menit suhu 60
o
C. 

b. Ekstraksi Asam Lemak 

Minyak yang telah disaponifikasi ditambah dengan 10 ml Aquades dan 100 ml 

Heksan. Campuran distirring selama 1 jam. Lapisan paling atas yang mengandung 

bahan tidak tersabunkan dibuang. Pada lapisan bawah ditambahkan HCl pekat 

hingga mencapai pH 1 sambil diaduk dengan stirrer. Setelah terbentuk dua 

lapisan, lapisan bawah dibuang dan lapisan atas heksana diuapkan dengan 

menggunakan rotary vacuum evaporator pada suhu 30
o
C hingga tidak ada pelarut 

yang tersisa. 

c. Pembentukan Kompleks Inklusi Urea 

Rasio urea dan asam lemakyang digunakan dalam pembentukan kompleks 

inklusi urea sesuai dengan kondisi optimum penelitian Fatimah (2009)
, 
yaitu rasio 

urea : asam lemak = 2,99 : 1.  Urea  yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam 

metanol dengan konsentrasi urea dalam  metanol sebesar 10%. Kemudian larutan 

urea dipanaskan (suhu 60-65
o
C) hingga jernih. Setelah itu dilakukan pendinginan 



larutan urea hingga suhu ± 30
0
C. Asam lemak yang telah ditimbang dimasukkan 

kedalam larutan urea, kemudian diaduk selama 5 menit. Campuran urea dan asam 

lemak dimasukkan kedalam lemari pendingin yang telah diatur suhunya ± 10
o
C 

dan dibiarkan membentuk kristal pada lama kristalisasi yang telah ditentukan 

berdasarkan waktu kristalisasi optimum dari penelitian Fatimah (2008) selam 23 

jam 38 menit. Fraksi padat (terkristalkan) dibuang dan fraksi cair (filtrat) 

digunakan pada tahap selanjutnya. 

d. Ekstraksi Asam Lemak Omega 3 

Pada filtrat ditambahkan 1/3 L heksan dan 1/6 L HCl dari jumlah filtrat 

kemudian campuran distirring selama 1 jam. Setelah itu dilakukan pemisahan 

dengan corong pemisah, lapisan atas (lapisan heksan) diambil. Lapisan bawah 

diekstraksi kembali dengan menambahkan 1/3 L heksan dan 1/2 L air dari jumlah 

filtrat awal. Kemudian distirring selama 1 jam, lalu dilakukan pemisahan dengan 

corong pemisah, lapisan atas (lapisan heksan) diambil. Kedua ekstrak (lapisan 

heksan) dikumpulkan dan heksana diuapkan menggunakan rotary vacuum 

evaporator. 

  

3. Reaksi Asidolisis Enzimatis Fosfolipid Terstruktur menggunakan Enzim 

Lipase dari Rhizomucor meihei (Metode modifikasi Haraldsson dan 

Thorarensen, 1999) 

 

Rasio konsentrat asam lemak omega-3 : fosfolipid diatur sesuai dengan 

rancangan percobaan dimasukkan ke dalam tabung reaksi bertutup. Kemudian 

ditambahkan air 10 % berat substrat, heksan 3 ml dan enzim Rhizomucor miehei 

konsentrasi 20% (terhadap substrat). Campuran divortex selama 1 menit kemudian  



dihomogenisasi dalam water-bath shaker dengan kecepatan 300 rpm suhu 40
0
C 

selama waktu tertentu sesuai dengan rancangan percobaan. Setelah waktu tertentu, 

sampel disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Diambil 

padatannya kemudian dicuci dengan 1 ml heksan,  maka didapatkan fosfolipid 

terstruktur. 

Kondisi proses yang dimodifikasi dari Haraldson dan Thoranrensen (1999) 

ada dua yaitu: 

a. Jumlah air 

Adanya penambahan air dalam sistem dimaksudkan untuk menunjang 

aktivitas enzim, karena agar dapat beraktivitas secara optimal enzim 

membutuhkan penambahan dalam jumlah tertentu. Air ditambahkan sebesar 10% 

(b/b substrat). Hal ini sesuai dengan penelitian Hariyadi (1995) menunjukkan 

bahwa aktifitas esterifikasi maksimum dari lipase R. miehei adalah pada 

penambahan kadar air awal sebesar 10% (b/b substrat) dan penambahan kadar air 

awal hingga 50% dapat menurunkan aktifitas esterifikasinya sebesar 70%. 

b. Penggunaan Pelarut 

Penggunaan pelarut dalam sistem bertujuan untuk menurunkan viskositas 

dari sistem sehingga memudahkan homegenasi dari sistem. Pelarut yang 

digunakan adalah pelarut organik non polar sehingga tidak mengganggu aktivitas 

air, heksan adalah pelarut yang sesuai untuk mendukung strukturisasi fosfolipid. 

Menurut Senanayake dan Shahidi (2002) bahwa pelarut organik yang sesuai 

dalam proses sintesis yang menggunakan enzim adalah heksan karena mempunyai 

nilai log p 3,5, sehingga tidak akan mengganggu aktivitas enzim. 



 

Gambar 10. Skema Tahapan Penelitian 
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3.3.2 Verifikasi Hasil Optimum  

 Rasio asam lemak : fosfolipid serta lama reaksi yang optimum akan 

ditunjukkan dengan tingginya derajat inkorporasi EPA dan DHA yang maksimal, 

kondisi optimum ini didapatkan dari hasil analisis data yang didapat dari 

penelitian utama. Proses verifikasi dilakukan dengan membuat kembali fosfolipid 

terstruktur dengan mengkombinasikan kedua taraf variabel perlakuan optimum 

yang telah didapat. Verifikasi merupakan tindakan pengecekan kesesuaian antara 

hasil analisa dan respon menunjukkan hasil yang sama.  

 

3.4 Pengamatan dan Analisa  

 Pengamatan dan analisis pada penelitian ini dilakukan baik pada bahan 

berupa konsentrat omega-3 maupun pada produk fosfolipid terstruktur yang 

dihasilkan meliputi: 

1.  Kadar EPA dan DHA Konsentrat Asam Lemak Omega-3 dari Limbah 

Pengalengan Ikan Tuna  (metode Park dan Goin, 1994).   

2. Kadar Fosfolipid pada Serat Sawit (metode Nzai dan Proctor, 1998) 

3. Identifikasi dan Kuantifikasi Jenis Fosfolipid pada Setiap Fraksi (metode Nzai 

dan Proctor, 1998). 

4.  Derajat Inkorporasi EPA dan DHA pada Fosfolipid Terstruktur (metode Park 

dan Goin, 1994).   

5. Identifikasi dan Kuantifikasi Jenis Asam Lemak pada setiap Jenis Fosfolipid 

(metode Park dan Goin, 1994).   



 

3.5 Analisa Data  

Data hasil pengamatan dianalisa menggunakan metode permukan respon 

dan diolah dengan program Software Design Expert 7.1.6. Pengolahan data 

menggunakan progam ini meliputi : 

1. Analisis Pemilihan Model 

2. Analisis Ragam (ANOVA) Model terpilih 

3. Penentuan Kondisi Optimum 

 

 

 



 

3.6 Diagram alir 

3.6.1  Pembuatan Fosfolipid 

a. Ekstraksi Total Lipid Serat Sawit 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 11. Diagram Alir Ekstraksi Serat Sawit (Modifikasi: Yunoki et al., 2008) 
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Total lipid 



b. Separasi Fosfolipid Kasar Serat Sawit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase tidak larut Fase Terlarut metanol 

Gambar 12. Diagram Alir Separasi Fosfolipid Kasar (Modifikasi: Palacios dan Wang, 

2005) 
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Evaporasi vakum pada tekanan 220 mbar, suhu 50°C, dan 

kecepatan putaran 2, sampai pelarut habis (±10 menit) 



3.6.2 Pembuatan Konsentrat Omega-3 

a. Saponifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Diagram Alir Saponifikasi 

(Modifikasi : Haagsma et al, 1982 dalam Guerrero dan  

Belarbi, 2001) 
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b. Ekstraksi Asam Lemak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraksi Tersabunkan 

Gambar 14. Diagram alir Ekstraksi Asam Lemak 

(Modifikasi : Haagsma et al, 1982 dalam Guerrero dan 

Belarbi, 2001) 
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c. Pembuatan  Komplek Inklusi Urea 
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   Gambar 15. Diagram alir Pembuatan Komplek Inklusi Urea 

(Modifikasi : Haagsma et al, 1982 dalam Guerrero dan Belarbi, 

2001) 

 

*
Rasio asam lemak : urea= 1: 2,99 selama 23 jam 38 menit (Fatimah, 2008) 

 



d. Ekstraksi Asam Lemak Omega-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Konsentrat asam lemak omega-3 

1/2 L air dari jumlah filtrat 
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Gambar 16.  Diagram alir Ekstraksi Asam Lemak Omega-3 

(Modifikasi : Haagsma et al, 1982 dalam Guerrero dan Belarbi, 2001) 

 



 

3.6.3 Sintesis Fosfolipid Terstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Diagram Alir Sintesis Fosfolipid Terstruktur 

(Modifikasi: Haraldson dan Thorarensen, 1999) 

*Rasio asam lemak : fosfolipid sesuai dengan rancangan 

**Waktu inkubasi sesuai dengan rancangan 

  Enzim = 20% dari berat reaktan (fosfolipid+konsentrat) 

  Air = 10% dari berat substrat dan enzim 
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IV PEMBAHASAN 

 

Modifikasi fosfolipid yang diperkaya dengan asam lemak omega-3 

dilakukan dengan teknik asidolisis enzimatis. Fosfolipid (PL) serat sawit berperan 

sebagai substrat yang akan dimodifikasi, direkoveri dari limbah serat sawit dengan 

melakukan ekstraksi berdasarkan polaritasnya. Konsentrat asam lemak omega-3 

(EPA+DHA) berperan sebagai donor asil yang direkoveri dari minyak hasil 

samping pengalengan ikan tuna dengan teknik kristalisasi urea. Enzim lipase 

Rhizomucor miehei berperan sebagai biokatalisator yang akan menghidrolisis 

asam-asam lemak jenuh pada sn-1 dan menggantikannya dengan konsentrat asam 

lemak omega-3. Dengan demikian terbentuk fosfolipid terstruktur, yaitu fosfolipid 

serat sawit yang telah diperkaya dengan konsentrat asam lemak omega-3. 

 

4.1 Rekoveri Fosfolipid dari Limbah Serat Sawit 

 Pada tahap awal dilakukan proses ekstraksi total lipid dari serat sawit. 

Ekstraksi total lipid dilakukan dikarenakan fosfolipid terdapat didalam lipid, cara 

ini lebih mudah dilakukan daripada langsung mengekstrak fosfolipid. Ekstraksi 

total lipid dilakukan dengan menggunakan pelarut kloroform : methanol, 

kloroform adalah pelarut non polar sehingga dapat berikatan dengan lipid netral 

sedangkan methanol adalah pelarut semi polar sehingga akan berikatan dengan 

lipid polar. Pengkombinasian pelarut ini didasarkan pada penelitian Yunoki et al. 

(2008) untuk mengestrak lipid komplek dan fraksi netral dari kulit ayam 

menggunakan pelarut kloroform : methanol dengan dua kali ekstraksi untuk 

 



memaksimalkan rendemen. Ekstraksi pertama dilakukan dengan perbandingan 

pelarut kloroform : methanol (2:1 v/v), dan ekstraksi kedua perbandingan pelarut 

kloroform : methanol (1:2 v/v).   

 Setelah didapatkan total lipid, maka akan dilakukan proses pemisahan 

fosfolipid dari total lipid dengan cara separasi fosfolipid berdasarkan polaritas. 

Metode ini didasarkan pada modifikasi penelitian Palacios dan Wang (2005) 

untuk melakukan separasi lesitin dari kuning telur menggunakan pelarut etanol 

dan aseton secara bertahap. Modifikasi yang dilakukan terletak pada jenis pelarut 

yang digunakan, pada separasi fosfolipid serat sawit ini pelarut yang digunakan 

adalah kloroform dan methanol, fosfolipid adalah lipid polar maka akan terikut 

bersama dengan fase methanol sedangkan pada fase larut kloroform adalah lipid 

netral. Dilakukan dua kali proses separasi untuk memaksimalkan rendemen. 

Setelah dilakukan dua kali separasi, fase terlarut methanol dikumpulkan kemudian 

dilakukan penguapan pelarut methanol pada suhu 50
0
C, sehingga didapatkan 

fosfolipid tanpa pelarut. 

 

4.1.1 Kadar Fosfolipid Kasar Serat Sawit 

Perhitungan kadar fosfolipid kasar pada limbah serat sawit dilakukan 

menggunakan metode sesuai dengan metode yang digunakan  Nzai dan Proctor 

(1998) (lampiran 1). Hasil perhitungan kadar fosfolipid serat dari hasil pengolahan 

minyak sawit kasar disajikan pada Tabel 8. 

 

  



Tabel 8. Kadar Fosfolipid Kasar Serat Sawit 

 Sumber Kadar PL dalam Limbah 

(%) 

Fase Pelarut 

Peneliti 1,02 Methanol 

Choo et al. (2004) 4,68 Etanol  

 

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat perbedaan kadar fosfolipid yang 

dihasilkan. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan pelarut yang digunakan, 

pada penelitian Choo et al. (2004) pelarut yang digunakan untuk ekstraksi 

menggunakan heksan : etanol 95% sedangkan peneliti menggunakan pelarut 

kloroform : methanol. Pertimbangan peneliti menggunakan pelarut kloroform : 

methanol dikarenakan ekstraksi menggunakan pelarut tersebut dapat 

menghasilkan kadar total lipid lebih tinggi dibandingkan menggunakan pelarut 

heksan : etanol, dan diduga apabila total lipid yang dihasilkan dalam jumlah tinggi 

maka akan dihasilkan kadar fosfolipid dalam kadar yang tinggi pula karena 

fosfolipid merupakan komponen yang terikat di dalam lipid.  

Adapun tingkat kemurnian fosfolipid kasar dari serat sawit yang 

dihasilkan dari ekstraksi dengan pelarut kloroform : methanol adalah sebesar 

45,84%. 

 

4.1.2 Identifikasi Jenis-Jenis Fosfolipid Kasar Serat Sawit 

 Identifikasi Jenis-jenis fosfolipid pada fosfolipid kasar dapat diketahui 

dengan menggunakan kromatografi lapis tipis (Thin-Layer Chromatography-

TLC). Sampel fosfolipid di-spotting pada TLC menggunakan larutan pengembang 

kloroform:methanol:air, kemudian tiap jenis fosfolipid akan terpisah berdasarkan 

perbedaan polaritasnya. Untuk mengetahui jenis fosfolipid pada tiap fraksi yang 



muncul pada TLC dibandingkan dengan standart. Visualisasi jenis-jenis fosfolipid  

beserta faktor retensinya ditampilkan pada lampiran 2, sedangkan untuk hasil 

identifikasi jenis-jenis fosfolipid disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 9. Hasil Identifikasi Jenis-Jenis Fosfolipid Kasar Serat Sawit 

*Masih bersifat pendugaan 

Faktor retensi (Retention Factor=RF) jarak tempuh suatu sampel dibagi 

dengan jarak tempuh total dari semua sampel yang teridentifikasi. Identifikasi 

jenis-jenis fosfolipid dilakukan dengan cara membandingkan antara RF standart 

dengan RF sampel. Pada spot 1, 2, 3, 4, dan 5  berturut-turut nilai RFnya sebesar 

0,08, 0,20, 0,25, 0,30, dan 0,38 . Jika dibandingkan dengan nilai RF standart maka 

spot 1 dapat dikatakan sebagai PI dikarenakan nilai RF standart PI sebesar 0,08, 

sedangkan spot 2 dapat dikatakan sebagai PC dikarenakan nilai RF standart PC 

sebesar 0,21 dan spot 3 dapat dikatakan sebagai PE dikarenakan nilai RF standart 

PE sebesar 0,34. Sedangkan spot 4 dapat dikatakan sebagai PG dikarenakan nilai 

RF standart PG sebesar 0,31, dan spot 5 dapat dikatakan sebagai PA dikarenakan 

nilai RF standart PA sebesar 0,38. 

Pendugaan spot yang tidak memiliki standart dilakukan berdasarkan pada 

urutan spot yang didapatkan dari hasil visualisasi  standart pada plat TLC 

No 

spot 

Nilai RF 
Jenis fosfolipid Kadar (%) 

Sampel Standar 

1 0,08 0,08 Fosfatidilinositol (PI) 3,38 

2 0,20 0,21 Fosfatidilkolin (PC)  4,95 

3 0,25 0,24 Fosfatidiletanolamin (PE) 6,87 

4 0,30 0,31 Fosfatidilgliserol (PG) 11,96 

5 0,38 0,38 Asam fosfatidat (PA) 10,61 

6 0,46 - Diphosphatidilglyserol (DPG)
*
  8,01 

7 0,53 - Asam lemak bebas (ALB)* 9,71 

8 0,87 - Lipid Netral 44,49 



penelitian Choo et al. (2004), sehingga didapatkan spot 6 berupa 

diphosphatidilglyserol (DPG), spot 7 diduga asam lemak bebas, asam lemak 

bebas tidak termasuk lemak polar sehingga pada visualisasi plat TLC akan 

menempati urutan teratas. Pada pemisahan menggunakan plat TLC, lemak akan 

dipisahkan berdasarkan kepolarannya, berupa lemak netral dan lemak polar. 

Semakin polar maka lemak tersebut akan teridentifikasi lebih awal dan semakin 

non-polar (netral) maka lemak tersebut akan teridentifikasi paling akhir. 

Berdasarkan Tabel 9 terdapat perbedaan fraksi fosfolipid yang 

teridentifikasi, dari hasil penelitian Choo et al. (2004) pada fraksi larut etanol 

teridentifikasi empat fraksi yaitu PC, PE, PG, dan PA sedangkan PI dan asam 

lemak bebas tidak teridentifikasi.  Hal ini dikarenakan PI dan asam lemak bebas 

tidak terlarut dalam fase etanol tetapi terlarut pada fase heksan. Menurut Choo et 

al. (2004) pada fase heksan sebagian besar terlarut lipid netral sehingga kadar 

fosfolipidnya lebih kecil dibandingkan fase etanol yaitu sebesar 0,14 %. Hal ini 

juga didukung oleh Schneider (1989) bahwa fraksi tidak larut etanol mengandung  

fosfatidilinositol yang biasanya digunakan dalam pengemulsi sistem air dalam 

minyak (w/o).  

Hasil yang berbeda didapatkan pada penelitian Goh, et al. (1982) juga 

menemukan adanya fraksi PI pada fosfolipid minyak sawit.  Hal ini diperkuat oleh 

Rao, et al. (2009) yang menemukan adanya fraksi PI pada minyak biji Jatropa 

curcus dengan menggunakan pelarut kloroform : methanol. Sehingga dapat 

diduga bahwa pelarut kloroform : methanol lebih efektif dalam mengekstrak 

fraksi PI dibandingkan pelarut etanol. 



 Secara kuantitatif pada Tabel 9  kadar fosfolipid tertinggi terdapat pada 

PG yaitu sebesar 11,96%, hal ini berbeda dengan Choo et al. (2004)  yang 

mendapatkan jenis fosfolipid dengan kadar tertinggi adalah PC. Hal ini 

dikarenakan perbedaan metode ekstraksi fosfolipid dan pelarut yang digunakan. 

Metode ekstraksi fosfolipid yang digunakan oleh Choo et al. (2004) yaitu setelah 

didapatkan total lipid dari serat sawit maka dilakukan proses separasi antara lipid 

netral dan lipid polar menggunakan kolom kromatrografi yang telah diisi dengan 

asam florisil, asam florisil yang diisikan dipreparasi terlebih dahulu dengan 

pelarut kloroform, aseton, dan methanol. Fosfolipid akan terlarut pada fase 

methanol. Pelarut yang digunakan pada ekstraksi total lipid adalah heksan : etanol 

95%. Sedangkan metode ekstraksi fosfolipid yang digunakan peneliti adalah 

separasi bertahap pada sampel total lipid menggunakan pelarut kloroform : 

methanol, dan pelarut yang digunakan pada ekstraksi total lipid dari serat sawit 

adalah kloroform : methanol. 

 Komposisi asam lemak pada fosfolipid kasar beserta perbandingan dengan 

literaturnya ditampilkan pada Tabel 10. 

Tabel 10. Komposisi Asam Lemak Pada Fosfolipid Kasar Serat Sawit   

Jenis Asam Lemak  Fosfolipid kasar  Fosfolipid Larut etanol 
a 

C10:0 1,45 - 

C12:0 3,34 - 

C14:0 3,08 - 

C16:0 34,82 34,58 

C16:1 0,34 - 

C18:0 3,93 1,03 

C18:1 51,63 33,75 

C18:2 - 30,05 

C20:0 1,3 0,59 

Keterangan:  
a
  = Choo et al. (2004) 

 
 



 Tabel 10 menunjukkan komposisi asam lemak pada fosfolipid kasar yang 

secara keseluruhan lebih banyak asam lemak tidak jenuh dibandingkan asam 

lemak jenuh. Komposisi asam lemak dengan kadar terbesar berupa palmitat 

(C16:0) dan oleat (C18:1). Pada fosfolipid kasar peneliti didapatkan kadar oleat 

yang lebih tinggi daripada palmitat, sedangkan pada Choo et al. (2004) terjadi 

sebaliknya. 

Tingginya oleat pada fosfolipid kasar memperkuat dugaan bahwa pada sn-

2 fosfolipid kasar serat sawit teresterifikasi dengan asam lemak tidak jenuh, 

sedangkan pada sn-1 teresterifikasi dengan asam lemak jenuh dan monoenoat. 

Menurut Choo et al. (2004) Posisi sn-2 pada fosfolipid didominasi oleh asam 

lemak tak jenuh yaitu oleat dan linoleat. Karena pada posisi 3 fosfolipid telah 

teresterifikasi oleh ester asam fosfat.  

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Choo, et al. (2004) secara 

umum komposisi dan kandungan asam lemak dalam fosfolipid relatif hampir 

sama. Hanya saja pada hasil penelitian ini, jenis-jenis asam lemak jenuhnya lebih 

beragam (C10:0, C12:0, C14:0). Diduga bahwa proses separasi fosfolipid kasar 

dengan menggunakan metode ekstraksi pelarut yang dilakukan pada penelitian ini 

kurang sempurna. Hal ini ditunjukkan dengan kadar asam lemak bebas yang 

masih tinggi (21,79%) pada fosfolipid kasar (Tabel 9). 

 

4.2 Rekoveri Konsentrat Omega-3 dari Minyak Hasil Pengalengan Ikan 

Tuna 

 

 Pada tahap awal dilakukan proses hidrolisis trigliserida dari minyak hasil 

samping pengalengan ikan tuna menjadi asam lemak penyusunya. Proses 



hidrolisis dilakukan dengan cara menambahkan NaOH dalam alkohol, hal ini 

sering disebut dengan proses saponifikasi. Hidrolisis perlu dilakukan sebagai 

persiapan pembuatan inklusi urea, sehingga nantinya urea langsung membentuk 

komplek dengan asam lemak yang dikendaki.  

 Setelah didapatkan asam lemak bebas dilakukan proses pemisahan antara 

fraksi tersabunkan dan fraksi tidak tersabunkan dengan cara menambahkan 

aquades dan heksan. Namun pada penelitian tidak terpisahkan kedua fraksi 

tersebut, dikarenakan sabun yang terbentuk masih dalam bentuk sistem emulsi dan 

penambahan aquades dan heksan yang dilakukan belum dapat merusak sistem 

emulsi tersebut. Pengaturan pH hingga 1 bertujuan untuk memisahkan asam 

lemak dengan yang bukan asam lemak dan mengubah asam lemak tersabunkan 

menjadi asam lemak bebas (Haagsma et al, 1982). Pada pH 1 protein hemoglobin 

akan terkoagulasi dan mengendap. Kompleks protein–hemoglobin merupakan 

komponen bukan asam lemak yang ikut terlarut dalam heksana dan harus 

dipisahkan dari asam lemak. Bagian atas yang mengandung asam lemak terlarut 

dalam heksana dipisahkan dengan bagian bawah yang bukan mengandung asam 

lemak yang terdiri dari air, gliserol, alkohol, kompleks protein hemoglobin 

terkoagulasi, dan garam NaCl. 

Selanjutnya dilakukan pembentukan inklusi urea, urea akan berikatan 

dengan asam lemak jenuh sehingga akan didapatkan asam lemak tidak jenuh. 

Berdasarkan Fatimah (2008) pembuatan konsentrat omega-3 dari minyak hasil 

samping pengalengan ikan tuna dengan metode kristalisasi urea memiliki kondisi 



optimum pada suhu 10
0
C, rasio urea : asam lemak 2,99 : 1 (b/b) dan lama 

kristalisasi 23,64 jam atau 23 jam 38 menit.   

Selanjutnya dilakukan penambahan methanol dan heksan bertujuan untuk 

memisahkan fraksi polar dan non polar. Fraksi non polar berupa konsentrat 

omega-3 yang akan terlarut dalam heksan, sedangkan fraksi polar berupa air, 

gliserol, alkohol, kompleks protein hemoglobin terkoagulasi, dan garam NaCl 

yang belum terpisahkan pada proses sebelumnya akan terlarut dalm methanol. 

Heksana yang digunakan sebagai pelarut konsentrat asam lemak omega-3 

diuapkan dengan menggunakan evaporator pada suhu 30° C dengan tekanan ± 

150 mmbar hingga pelarut heksana habis. Pengaturan suhu rendah bertujuan untuk 

mengurangi kerusakan asam lemak akibat kontak dengan panas. Sedangkan 

pengaturan tekanan rendah bertujuan untuk menurunkan titik didih heksana 

menjadi lebih rendah, sehingga heksana sudah dapat menguap pada suhu 30° C. 

 

4.2.1 Kadar Konsentrat Asam Lemak Omega-3 

  Jenis asam lemak dan kadarnya yang terkandung dalam MHS pengalengan 

ikan tuna dan konsentratnya dilakukan menggunakan metode kromatrografi gas. 

Komposisi asam lemak yang terdapat pada konsentrat omega-3 disajikan pada 

Tabel 11. 

 



 

Tabel 11. Komposisi Asam Lemak pada MHS Pengalengan Ikan Tuna dan 

Konsentrat Omega-3 

Jenis Asam 

Lemak 

MHS Pengalengan 

Ikan Tuna  (%) 

Konsentrat Omega-3 

Ikan Tuna (%) 

C12:0 0,11 0,59 

C14:0 4,29 4,80 

C16:0 25,15 5,47 

C16:1 7,21 12,21 

C18:0 8,54 0,14 

C18:1 21,70 26,97 

C18:2 0,10 0,14 

C18:3 0,04 0,40 

C20:0 0,07 0,19 

C20:2 0,13 0,14 

C20:5 EPA 6,48 12,23 

C22:2 2,19 2,15 

C22:3 0,25 0,59 

C22:6 DHA 23,73 33,84 

EPA dan DHA 30,21 46,07 

Tingkat pengayaan kadar EPA dan DHA = 1,52 kali 

 

Dari Tabel 11 dapat dilihat adanya perbedaan komposisi yang terdapat 

pada minyak dan konsentrat. Pada minyak tinggi akan asam lemak jenuh  

sedangkan pada konsentrat tinggi akan asam lemak tidak jenuh rantai ganda. 

Asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh dengan sedikit ikatan rangkap 

membentuk kristal dengan urea sehingga kadarnya mengalami penurunan. Asam 

lemak tidak jenuh rantai ganda tidak dapat membentuk inklusi dengan urea 

dikarenakan memiliki struktur yang melekuk atau bengkok pada ikatan 

rangkapnya. Menurut Hayes et al. (1998), kecenderungan asam lemak membentuk 

kompleks dengan urea semakin meningkat dengan semakin rendahnya derajat 

ketidakjenuhan.  



   Tabel 11 menunjukkan bahwa proses kristalisasi urea yang dilakukan 

pada kondisi optimum menghasilkan peningkatan kadar EPA + DHA sebanyak 

1,52 kali dari minyak ikan asal.  Kadar EPA+DHA pada konsentrat omega-3 yang 

dihasilkan dari metode kristalisasi pada kondisi optimum berbeda penelitian 

Fatimah (2008) yang mendapatkan kadar EPA+DHA pada konsentrat omega-3 

dari minyak hasil samping pengalengan ikan tuna sebesar 89,64%. Hal ini 

dikarenakan adanya perbedaan daerah pengambilan sampel, peneliti mendapatkan 

sampel dari PT Aneka Tuna Indonesia sedangkan Fatimah (2008) mendapatkan 

sampel dari PT Blambangan Raya Muncar. Adanya perbedaan tersebut  

dimungkinkan terdapat perbedaan kondisi proses pengolahan dan daerah 

pengambilan ikan tuna yang menjadikan komposisi asam lemak pada MHS 

pengalengan ikan tuna menjadi berbeda dan secara tidak langsung mempengaruhi 

kadar konsentrat omega-3 yang dihasilkan, selain itu juga dimungkinkan adanya 

faktor suhu yang sulit dikontrol saat proses inklusi urea. Kadar EPA+DHA 

sebesar 46,07% masih dikategorikan ke dalam jenis konsentrat karena kadarnya 

lebih dari 30%. 

 

4.3 Optimasi Sintesis Enzimatis Fosfolipid Terstruktur 

Pada penelitian ini digunakan rancangan komposit pusat untuk 

menentukan titik optimum dengan menggunakan dua faktor yaitu rasio asam 

lemak : fosfolipid dan lama waktu reaksi. Masing-masing faktor mempunyai tiga 

taraf, tiga taraf tersebut berdasarkan penelitian Haraldsson dan Thorarensen 

(1999). Pada rancangan komposit pusat terdapat daerah percobaan dengan tiga 



titik (-1,0,+1), perlakuan yang diberikan merupakan kombinasi dari tiga titik 

tersebut. Kondisi optimum terletak pada kode 0 dengan mengkombinasikan rasio 

asam lemak : fosfolipid sebesar 3,5 : 1 (b/b) dan lama waktu reaksi selama 24 jam, 

kombinasi ini dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Kemudian dilakukan 

perluasan perlakuan dengan mengkombinasikan masing-masing titik sebelum dan 

sesudah kondisi maksimum untuk rasio asam lemak : fosfolipid yaitu 2,5 : 1 (b/b) 

(kode -1) dan 4,5 : 1 (b/b) (kode +1). Sedangkan untuk lama kristalisasi diperluas 

dengan titik – titik sebelum dan sesudah lama reaksi maksimum yaitu 12 jam 

(kode -1) dan 36 jam (kode +1). Untuk menghindari adanya bias dalam 

menentukan persamaan ini maka perlakuan diperluas lagi dengan 

mengkombinasikan masing – masing kondisi maksimum dengan titik α dan –α. 

Dimana α adalah komponen perluasan matrik dan dirumuskan α = 2
k/4

 (k = 

banyaknya variabel yang dicobakan). 

  Data hasil percobaan yang menunjukkan respon derajat inkorporasi kadar 

EPA+DHA disajikan secara lengkap pada Tabel 12. Berdasarkan tabel tersebut 

dapat dilihat bahwa kombinasi optimum dengan kode 0 menunjukkan respon 

derajat inkorporasi EPA+DHA yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan dengan 

kombinasi kode -1 dan +1. 



 

Tabel 12. Respon Derajat Inkorporasi EPA+DHA pada Fosfolipid 

Terstruktur 

No. Kode 

Rasio (b/b) Lama  

(jam) 
EPA+DHA (mg/100 g) 

Variabel Kode Asam 

Lemak:Fosfolipid 

Ulangan 

1 

Ulanga

n 2 Rerata 

1 TK1 2,5:1 12 447.69 399.02 423.36 -1 -1 

2 TK2 2,5:1 36 178.07 253.16 215.62 -1 1 

3 TK3 4,5:1 12 414.11 453.65 433.88 1 -1 

4 TK4 4,5:1 36 417.12 430.98 424.05 1 1 

5 TK5 3,5:1 24 876.27 932.68 904.48 0 0 

6 TK6 3,5:1 24 725.52 621.07 673.30 0 0 

7 TK7 3,5:1 24 775.81 923.05 849.43 0 0 

8 TK8 3,5:1 24 755.65 689.01 722.33 0 0 

9 TK9 

3,5:1 24 

645.23 614.56 

 

629.90 0 0 

  10 TK10 2,086:1 24   188,00 204.18 196.09 -1.414 0 

11 TK11 4.914:1 24 575.71 423.33 499.52 1.414 0 

12 TK12 

3,5:1 7,032 

196.53 172.47 

 

184.50 0 -1.414 

13 TK13 3,5:1 40.968 372.73 375.75 374.24 0 1.414 

 

Data respon derajat inkorporasi EPA+DHA yang diperoleh digunakan 

dalam analisis statistika untuk mengoptimasi variabel proses yaitu rasio asam 

lemak : fosfolipid dan lama reaksi. Prediksi model persamaan yang sesuai 

diperoleh dengan bantuan program Design Expert DX 7.1.6. 

 

4.4 Analisis Permukaan Respon 

4.4.1 Evaluasi Model Respon 

 Dari analisis didapatkan bahwa terdapat beberapa kemungkinan model 

yang dapat dipilih untuk menggambarkan fenomena pengaruh rasio asam lemak : 

fosfolipid dan lama reaksi  terhadap derajat inkorporasi  EPA+DHA  pada 

fosfolipid terstruktur  yang dihasilkan. Beberapa desain model tersebut adalah 



linier, linier dengan interaksi, kuadratik, serta kubik. Ada tiga metode yang 

digunakan dalam pemilihan model berdasarkan perhitungan menggunakan 

program Design Expert 7.1.6, yaitu jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential 

Model Sum of Squares), pengujian ketidaktepatan model (lack of fit), dan 

ringkasan model secara statistik (summary of statistic).  

a. Pemilihan model berdasarkan uraian jumlah kuadrat dari urutan model 

Model terpilih berdasarkan uraian jumlah kuadrat adalah urutan 

polinomial dengan nilai tertinggi dimana syarat model yang diterima bernilai 

nyata (p < 5%) dan model tersebut oleh program disarankan atau suggested. Hasil 

perhitungan pemilihan model berdasarkan uraian jumlah kuadrat disajikan pada 

Tabel 13. 

Tabel 13. Hasil Pemilihan Model Uraian Jumlah Kuadarat 

Sumber 

keragaman 

Jumlah 

kuadrat 

Derajat 

bebas 

Kudarat 

total 

F 

hitung 

P value 

Prob>F 

keterangan 

Fk 3,281E+006 1 3,281E+006    

Linear 52822,23 2 26411,12 0,42 0,6701  

2FI 9792,09 1 9792,09 0,14 0,7158  

Kuadratik 5,269E+005 2 2,635E+005 19,01 0,0015 Suggested 

Kubik 35033,33 2 17516,67 1,41 0,3264 Aliased 

Sisa 62003,99 5 12400,80    

Total 3,967E+006 13 3,052E+005    

 

Pemilihan model berdasarkan uraian jumlah kuadarat diawali dari model 

linier. Model linier yang memiliki bentuk persamaan respon Y =  b0 + b1X1 + b2X2 

mempunyai nilai P sebesar 0,6701 (67,01%) yang menunjukkan bahwa peluang 

kesalahan model lebih dari 5% (nilai P pada program diset <5%) atau berarti 

bahwa model tersebut sangat tidak nyata (tidak signifikan) terhadap respon. 



 Model selanjutnya yang diamati adalah 2FI (interaksi antara 2 variabel), 

yang memiliki bentuk persamaan respon Y =  b0 + b1X1 + b2X2 + b3X1X2. Model 

2FI memiliki nilai P sebesar 0,7158 (71,58%) yang menunjukkan bahwa peluang 

kesalahan dari model lebih dari 5% (nilai P pada program diset <5%), berarti 

bahwa pengaruh model 2FI tidak nyata (tidak signifikan) terhadap respon. 

 Pengamatan model selanjutnya adalah bentuk kuadratik, yang memiliki 

bentuk persamaan respon Y =  b0 + b1X1 + b2X2 + b3X1
2
 + b4X2

2
 +  b5X1X2. Model 

kuadratik memiliki nilai P sebesar 0,0015 (0,15%) yang menunjukkan bahwa 

peluang kesalahan model kurang dari 5%, atau berarti model kuadratik memiliki 

pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap respon. 

 Model kubik memiliki nilai P sebesar 0,3264 (32,64%) yang menunjukkan 

peluang kesalahan model lebih dari 5%, dapat diartikan bahwa model kubik 

memiliki pengaruh yang tidak nyata terhadap respon. Model kubik dinyatakan 

aliased (tidak disarankan) oleh program, diduga model tersebut terlalu kompleks 

sehingga tidak mungkin digunakan. Montgomery (2001) menyatakan bahwa 

dalam rancangan komposit pusat dengan 2 variabel tidak cukup untuk mendukung 

model kubik secara sempurna. Dari semua model yang ada, model kuadratik 

memiliki peluang kesalahan yang lebih kecil daripada model – model yang 

lainnya (linier, 2FI, kubik) dan dinyatakan Suggested (disarankan) oleh program. 

Sehingga model yang terpilih berdasarkan uraian jumlah kuadrat adalah model 

kuadratik. 



 

b. Pemilihan Model Berdasarkan Pengujian Ketidaktepatan Model 

 Proses pemilihan model yang kedua adalah berdasarkan pengujian 

ketidaktepatan model. Model akan dianggap tepat apabila nilai dari P adalah 

>0,05 (P>5%) yang berarti ketidaktepatan model berpengaruh tidak nyata (tidak 

signifikan). Hasil perhitungan ketidaktepatan model disajikan pada Tabel 14. 

Tabel 14.  Hasil Pemilihan Model Berdasarkan Pengujian Ketidaktepatan 

Model 

Sumber 

keragaman 

Jumlah 

kuadrat 

Derajat 

bebas 

Kudarat 

total 

F 

hitung 

P value 

Prob>F 

keterangan 

Linear 5,791E+005 6 96516,32 7,06 0,0397  

2FI 5,693E+005 5 1,139E+005 8,33 0,0307  

Kuadratik 42387,15 3 14129,05 1,03 0,4674 Suggested 

Kubik 7353,81 1 7353,81 0,54 0,5038 Aliased 

Galat  54650,18 4 13662,55    

 

 Dari hasil perhitungan ketidaktepatan model dengan program Design 

Expert 7.1.6, model linear memiliki nilai P sebesar 3,97%  dan 2FI memiliki nilai 

P sebesar 3,07% yang keduanya masuk dalam nilai P < 0,05 (P<5%). Hal tersebut 

mengindikasikan kedua model tersebut berbeda nyata (signifikan), atau dengan 

kata lain kedua model tersebut tidak tepat. Model kuadratik memiliki nilai P 

46,74% dan model kubik memiliki nilai P sebesar 50,38%. Kedua model tersebut 

tidak berbeda nyata pada nilai P<5%, sehingga dapat diartikan kedua model 

tersebut memiliki model yang tepat. Program memilih model kuadratik sebagai 

model terpilih (suggested) meskipun model kuadratik memiliki nilai P yang lebih 

kecil daripada model kubik. Hal ini dijelaskan oleh pernyataan Montgomery 

(2001), bahwa dalam rancangan komposit pusat sebagai rancangan ordo kedua 

yang digunakan dalam penelitian ini tidak memiliki data yang cukup untuk 



mendukung model kubik secara sempurna. Selain itu model kubik dianggap 

terlalu kompleks dan tidak berbeda nyata pada uji uraian jumlah kuadrat, sehingga 

dapat diabaikan. 

 

c. Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Model Secara Statistik 

Pemilihan model ketiga adalah berdasaarkan ringkasan model secara 

statistik. model terpilih didasarkan pada nilai standar deviasi dan PRESS 

(Prediction Error Sum of Square) terendah.  Standar deviasi menunjukkan tingkat 

keragaman data yang rendah sedangkan PRESS menunjukkan prediksi kesalahan 

jumlah kuadrat. Hasil analisis parameter – parameter tersebut disajikan dalam 

Tabel 15. 

Tabel 15. Hasil Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Model Secara 

Statistik 

Sumber 

keragaman 

Std Dev R
2
 Adj-R

2
 Predict-

R
2
 

PRESS  

keterangan 

Linear 251,74 0,0769 -0,1077 -0,4714 1.010E+006  

2FI 263,30 0,0912 -0,2117 -0,8494 1.270E+006  

Kuadratik 117,74 0,8587 0,7577 0,4366 3.868E+005 Suggested 

Kubik 111,36 0,9097 0,7833 0,1901 5.560E+005 Aliased 

 

   Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 18, nilai standart deviasi model 

kubik paling kecil sedangkan nilai PRESS paling kecil terdapat pada model 

kuadratik menunjukkan model memiliki kemungkinan kesalahan yang kecil. Dari 

kriteria tersebut maka program Design Expert 7.1.6 memilih model kuadratik 

sebagai model terpilih (suggested) pada analisis ringkasan model secara statistik 

dan tidak menyarankan (aliased) model kubik. 



 Berdasarkan tiga kriteria pemilihan model maka model yang terpilih untuk 

menjelaskan hubungan antara variabel X1 (rasio asam lemak : fosfolipid) dan 

variabel X2 (lama reaksi) terhadap respon Y (derajat inkorporasi kadar EPA dan 

DHA) adalah model kuadratik. 

 

4.4.2 Analisa Ragam dari Permukaan Respon 

 Menurut analisis ragam yang dilakukan dan disajikan pada Tabel 16, 

diketahui bahwa nilai P model yang nyata (P < 0,05).  

Tabel 16.  Hasil Analisis Ragam  untuk Respon Permukaan Model Kuadratik 

Sumber 

Keragaman 

Jumlah 

Kuadrat 

DB Kuadrat 

Tengah 

Nilai F 

hitung 

Nilai P Keterangan  

Model 5.895E+005 5 1.179E+005 8.51 0.0069 Signifikan 

A 52500.12 1 52500.12 3.79 0.0927  

B 322.11 1 322.11 0.023 0.8831  

AB 9792.09 1 9792.09 0,71 0.4284 Tidak 

Signifikan 

A
2 

2.482E+005 1 2.482E+005 17,90 0.0039 Signifikan 

B
2 

3.462E+005 1 3.462E+005  24,98 0.0016 Signifikan 

Sisa 97037.33 7 13862.48    

Lack of fit 42387.15 3 14129.05 1.03 0.4674 Tidak 

signifikan 

Galat 54650.18 4 13662.55    

Total 6.866E+005 12     

 

Berdasarkan pengolahan data menggunakan program Design Expert 7.1.6 

persaman regresi linier yang dibangun dari model yang terpilih adalah sebagai 

berikut: 

 Y = -2400,17611 + 1304,21873 X1 + 60,46388 X2 + 4,12313 X1X2 – 188,88062 
 
X1

2
- 1,54929 X2

2
 

Keterangan: Y =  respon yang diamati (derajat inkorporasi EPA+DHA) 

 X1 = rasio asam lemak : fosfolipid 

 X2 = lama reaksi  

 



Persamaan tersebut merupakan persamaan aktual yang diperlukan untuk 

mengetahui respon derajat inkorporasi EPA+DHA yang akan didapatkan jika nilai 

variabel yang diperlakukan berbeda. Pada persamaan diatas, masing – masing 

koefisien X1
2
 dan X2

2
 bertanda negatif yang menandakan adanya titik stationer 

maksimum dari permukaan respon yang didapatkan. Tanda minus (-) dari 

koefisien variabel kuadrat (X1
2
 dan X2

2
) menunjukkan bahwa pola kuadratik yang 

diperoleh adalah maksimum (grafik terbuka ke bawah).  

Berdasarkan analisis ragam yang disajikan pada Tabel 16, dapat diketahui 

bahwa nilai P pada model kuadratik (A
2
 dan B

2
)  menunjukkan nilai yang berbeda 

nyata. Hal tersebut disebabkan karena respon yang terbentuk antara rasio asam 

lemak : fosfolipid (X1) dan lama reaksi (X2) secara parsial maupun ortogonal 

adalah bentuk kuadrat (lengkung).   

Bentuk permukaan respon dari derajat inkorporasi EPA+DHA pada 

fosfolipid terstruktur dapat dilihat pada kurva yang disajikan pada Gambar 18. 

Pada Gambar 18 telihat bentuk kurva yang melengkung terbuka ke bawah, hal ini 

menunjukkan bahwa pengaruh interaksi kedua variabel bersifat kuadratik 

maksimum.  Peningkatan respon hanya terjadi sampai titik tertentu dan setelah 

mencapai titik tersebut respon akan menurun. Hal ini dapat dilihat pada gambar 

bahwa kadar EPA+DHA sebagai respon meningkat seiring dengan peningkatan 

rasio asam lemak : fosfolipid dan lama reaksi yang digunakan sampai pada daerah 

rasio 3,5 : 1 (b/b) dan lama reaksi 24 jam. Setelah melewati daerah tersebut respon 

mengalami penurunan. Dari Gambar 18, belum dapat ditentukan titik yang paling 



optimum karena pada pusat permukaan masih merupakan kumpulan dari 5 respon 

yang dihasilkan oleh titik utama dari masing-masing variabel.   

 

 

Gambar 18. Kurva Permukaan Respon karena Pengaruh Rasio Asam Lemak 

: Fosfolipid dan Lama Reaksi 

  

 

Gambar 19. Kontur Plot Pengaruh Rasio Asam Lemak : Fosfolipid dan 

Lama Reaksi terhadap Respon Derajat Inkorporasi EPA + DHA 

 



Posisi respon juga dapat dilihat dari permukaan atas kurva, yaitu 

berdasarkan gambar kontur plot yang merupakan gambar irisan melintang kurva 3 

dimensi yang tidak dapat dilihat secara detail dengan kurva permukaan respon, 

posisi titik optimum dapat dilihat secara jelas dari grafik kontur plot permukaan 

respon yang dapat dilihat pada Gambar 19. 

Sumbu x dan sumbu y pada Gambar 19 menunjukkan variabel, dimana 

sumbu x menunjukkan variabel rasio asam lemak : fosfolipid, sumbu y 

menunjukkan variabel lama reaksi. Garis-garis melingkar menunjukkan respon. 

Garis terluar menunjukkan nilai respon rendah dan semakin ke dalam garis 

menunjukkan nilai respon semakin tinggi, hingga diperoleh respon tertinggi yang 

ditunjukkan oleh titik yang berada ditengah. Warna pada kontur plot juga 

menunjukkan nilai  respon, semakin dekat pada daerah berwarna jingga, titik 

tersebut memiliki nilai respon yang semakin tinggi. Pada Gambar 19 dapat terlihat 

perkiraan respon sebesar 764,898 mg/100g berada pada rasio diantara 3,5 dan 4 

dengan lama reaksi berada di antara 24 dan 30 jam. 

 

4.4.3 Penentuan Titik Optimum 

Tahap akhir analisis dengan metodologi permukaan respon ini adalah 

penentuan titik optimum dari masing-masing variabel.  Dengan menggunakan 

hasil analisis data mengenai permukaan respon yang sesuai dengan rancangan 

komposit pusat dan persamaan regresi yang telah diperoleh program Software 

Design expert 7.1.6 maka dapat ditentukan titik optimum untuk rasio asam lemak 

: fosfolipid adalah 3,72 : 1 (b/b) dan titik optimum lama reaksi adalah 24,46 jam 



yang diprediksi akan menghasilkan konsentrat asam lemak omega-3 dengan 

derajat inkorporasi EPA + DHA sebesar 764,898 mg/100g. Titik optimum selain 

dapat diketahui melalui sofware, juga dapat diketahui melalui analisa kanonik 

melalui perhitungan matrik yang nantinya akan didapatkan hasil yang sama. 

Persamaan yang digunakan dalam analisis kanonik adalah persamaan dalam 

bentuk kode :  

Y = 755,885 + 81,0094X1 + 6,34536X2  – 49, 4775 X1 X2 - 188,881 X1
2
  - 223,098X2

2 
 

Perhitungan analisa kanonik dapat di lihat di lampiran 3. 

  

A. Pengaruh Rasio Asam Lemak dan Fosfolipid terhadap Derajat 

Inkorporasi EPA+DHA 

 

Berdasarkan hasil analisis ragam (Tabel 16) rasio asam lemak : fosfolipid 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap derajat inkorporasi EPA+DHA, 

hal ini ditunjukkan dengan nilai p <5% sebesar 0,39%. Pengaruh rasio asam 

lemak : fosfolipid bersifat kuadratik terhadap derajat inkorporasi EPA+DHA, 

dikarenakan respon akan meningkat sampai pada titik tertentu kemudian akan 

mengalami penurunan. Respon mencapai titik yang maksimum pada rasio asam 

lemak : fosfolipid sebesar 3,72 : 1, sebelum titik ini yaitu rasio 2,5 : 1 respon 

belum mengalami kenaikan yang optimal sedangkan pada titik 4,5 ; 1 respon 

mengalami penurunan. 

Pada rasio 2,5 : 1 respon yang didapatkan lebih rendah dari rasio 3,72 : 1, 

hal ini dikarenakan jumlah asam lemak omega-3 yang digunakan sebagai donor 

asil jumlahnya terlalu sedikit sehingga reaksi hidrolisis lebih dominan daripada 

reaksi esterifikasi. Pada reaksi asidolisis yang menggunakan penambahan air akan 



menjadikan reaksi hidrolisis lebih intensif, untuk mencegah terjadinya reaksi 

hidrolisis yang berlebihan maka konsentrasi donor asil dibuat berlebih. Donor asil 

berupa EPA dan DHA pada kondisi berlebih akan menjadikan suasana dalam 

sistem reaksi menjadi asam, adanya asam akan menghambat reaksi hidrolisis.  

Menurut Adlercreutz et al. (2002) meningkatnya konsentrasi asam lemak 

akan meningkatkan rendemen baik pada reaksi esterifikasi dan transesterifikasi 

secara enzimatis, selain itu juga akan menghambat reaksi hidrolisis. Hal ini juga 

didukung oleh Elisabeth (1997) rasio asam lemak omega-3 berpengaruh sangat 

nyata (P<0,01) pada inkorporasi EPA dan DHA pada substrat minyak ikan dan 

CPO menggunakan lipase R.miehei. Penggunaan donor asam lemak omega-3 yang 

lebih besar dari pada fosfolipid diperlukan untuk menghindari reaksi yang 

cenderung ke arah hidrolisis. Namun penambahan rasio substrat sampai pada 

kadar tertentu tidak akan meningkatkan derajat inkorporasi EPA dan DHA pada 

substrat minyak ikan dan CPO. 

Pada rasio 3,72 : 1 respon yang didapatkan merupakan respon maksimal. 

Fenomena ini menunjukkan dengan meningkatnya rasio substrat dari 2,5 : 1 

menjadi 3,72 : 1 dapat meningkatkan derajat inkorporasi EPA+DHA. Pada rasio 

3,72 : 1 telah terjadi keseimbangan substrat antara fosolipid dan donor asil 

sehingga proses inkorporasi berjalan maksimal. Hal ini didukung oleh Vikbjerg et 

al. (2005) yang menyatakan bahwa meningkatnya konsentrasi asam lemak akan 

meningkatkan inkorporasi baik pada reaksi esterifikasi maupun transesterifikasi.   

Studi Huang et al. (1994) juga menemukan fenomena bahwa 

inkoorporaasi EPA pada minyak nabati umumnya meningkat dengan peningkatan 



rasio EPA dan TAG dari 2 :1 menjadi 3 : 1 pada penggunaan lipase IM60 (R. 

miehei). 

Peningkatan rasio substrat tidak selamanya dapat meningkatkan derajat 

inkorporasi EPA+DHA, pada peningkatan rasio menjadi 4,5 : 1 respon yang 

didapatkan mengalami penurunan. Fenomena ini terjadi karena beberapa alasan: 

1. Substrat asam lemak omega-3 sebagai donor asil terdapat dalam jumlah 

berlebihan sehingga molekul-molekul asam lemak lebih banyak terdapat di 

sisi aktif enzim. Akibatnya akses molekul-molekul fosfolipid ke sisi aktif 

enzim mengalami penghambatan. Dalam proses reaksi esterifikasi maupun 

transesterifikasi keseimbangan substrat yang digunakan perlu diperhatikan 

agar tidak terjadi proses kompetisi maupun penghambatan antar substrat 

(Elizabeth, 1992). 

Studi Yamane et al. (1992) tentang proses asidolisis menggunakan lipase 

R. miehei antara minyak sardine dan minyak hati ikan cod dengan 

konsentrat omega-3 mengungkapkan hal yang sama bahwa peningkatan 

rasio substrat dari 1: 1 menjadi 4 : 1 dapat meningkatkan konsentrasi asam 

lemak omega-3 dalam produk, namun peningkatan konsentrasi asam 

lemak omega-3 dalam produk menjadi tidak nyata pada penggunaan rasio 

substrat 4 : 1 hingga 8 : 1.  

2. Peningkatan rasio substrat menyebabkan meningkatnya viskositas, 

tingginya viskositas berakibat pada proses homogenasi dan transfer massa 

yang tidak maksimal. Sehingga menjadikan proses inkorporasi EPA+DHA 

pada fosfolipid oleh R.miehei terhambat. Berdasarkan Vikbjerg et al. 



(2005) tingginya dosis enzim dan substrat akan menimbulkan 

permasalahan agitasi dari suatu sistem. 

 

B. Pengaruh Lama Reaksi terhadap Derajat Inkorporasi EPA+DHA pada 

Fosfolipid Terstruktur 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa variabel lama kristalisasi 

berpengaruh nyata secara kuadratik terhadap respon (kadar EPA + DHA) 

ditunjukkan oleh P-Value < 5% yaitu sebesar 0,16 %. Respon tertinggi didapatkan 

pada lama reaksi 24,46 jam, sedangkan pada lama reaksi 12 dan 36 jam respon 

yang didapatkan lebih rendah. 

Pada lama reaksi 12 jam respon yang didapat lebih rendah daripada lama 

reaksi 24,46 jam. Reaksi asidolisis satu tahap menjadikan reaksi tahap awal lebih 

besar ke arah hidrolisis dibandingkan dengan esterifikasi, sehingga derajat 

inkorporasi EPA+DHA cenderung rendah. Pada tahap awal reaksi terjadi proses 

hidrolisis bertujuan untuk memutuskan asam lemak jenuh maupun monoenoat 

pada fosfolipid, karena menggunakan R. miehei maka hidrolisis terjadi pada sn-1. 

Menurut Vikbjerg (2006) strukturisasi komposisi asam lemak dapat dilakukan 

dengan satu tahap, salah satunya melalui reaksi asidolisis. Pada reaksi satu tahap, 

proses hidrolisis dan esterifikasi akan berlangsung secara bolak-balik dimana pada 

tahap awal reaksi akan didominasi dengan reaksi hidrolisis untuk memutus asam 

lemak pada posisi yang diinginkan. 

Berdasarkan penelitian Elisabeth (1997) pada sepertiga awal kecepatan 

reaksi lipase lebih mengarah ke reaksi hidrolisis dibandingkan esterifikasi, yang 

ditandai dengan terjadinya penurunan konsentrasi asam lemak jenuh dan 



monoenoat seperti miristat, palmitat, stearat, dan oleat pada kerangka gliserol, 

tanpa diikuti dengan kenaikan konsentrasi EPA dan DHA yang berarti. Oleh 

karena itu, pada lama reaksi di bawah 24 jam tidak semua komponen EPA dan 

DHA yang terinkorporasi secara optimal pada struktur fosfolipid. Komponen EPA 

dan DHA yang tidak terinkorporasi tersebut masih terlarut dalam sistem pelarut 

heksan dan tidak diperhitungkan sebagai donor asil yang telah terinkorporasi. 

Respon tertinggi didapatkan pada lama reaksi 24,46 jam, hal ini 

dikarenakan reaksi yang berlangsung telah mengarah ke arah esterifikasi sehingga 

proses penggabungan konsentrat asam lemak omega-3 pada fosfolipid dapat 

berlangsung maksimal. Selain itu diperlukanya waktu yang lebih lama dari 12 jam 

pada proses sintesis ini dikarenakan sifat spesifitas lipase terhadap jenis asam 

lemak dipengaruhi oleh panjang rantai, jumlah, dan posisi ikatan rangkap. R. 

miehei spesifik dalam penggabungan asam lemak tidak jenuh rantai panjang, 

namun aktifitasnya menurun seiring dengan meningkatnya derajat ketidakjenuhan 

asam lemak. EPA memiliki lima buah ikatan rangkap dan DHA memiliki enam 

buah ikatan rangkap, sehingga untuk menggabungkannya pada fosfolipid 

memerlukan waktu yang tidak singkat. 

Derajat penggabungan yang tinggi biasanya dihasilkan oleh asam lemak 

jenuh, sedangkan asam lemak dengan derajat ketidakjenuhan yang tinggi biasanya 

lebih sulit bergabung selama reaksi asidolisis (Peng et al., 2002; Hossen dan 

Hernandez, 2005; Reddy et al., 2005). Lipase yang berbeda menunjukkan 

kemampuan penggabungan yang berbeda terhadap asam lemak tidak jenuh rantai 

panjang. Contohnya lipoenzim R. miehei IM, T. lanuginosa IM dan Novozym 435 



lebih mudah menggabungkan EPA dibandingkan DHA selama reaksi asidolisis 

dan esterifikasi (Peng et al., 2002; Haraldsson dan Thorarensen, 1999; Lyberg et 

al., 2005). 

Semakin lama waktu reaksi bukan berarti akan semakin meningkat juga 

derajat inkorporasi yang didapatkan. Fenomena ini terlihat pada lama reaksi 36 

jam respon yang didapatkan mengalami penurunan. Fenomena ini terjadi karena 

reaksi asidolisis yang dilakukan merupakan reaksi satu tahap dimana reaksi 

hidrolisis dan esterifikasi berlangsung secara bolak-balik, sehingga dimungkinkan 

konsentrat asam lemak omega-3 yang telah bergabung dengan fosfolipid 

mengalami proses hidrolisis kembali. Hal ini didukung oleh Elizabeth (1997) 

yang menyatakan bahwa kecepatan reaksi bolak-balik antara reaksi hidrolisis dan 

esterifikasi juga ikut berperan dalam menentukan kebutuhan waktu reaksi. 

Kemungkinan lain yang menyebabkan penurunan derajat inkorporasi ini 

adalah kandungan air dalam campuran reaksi. Menurut Yamane et al. (1992) 

menunjukkan bahwa setelah 10 menit reaksi asidolisis kandungan air dalam 

campuran reaksi minyak hati ikan cod dan asam lemak meningkat dari 0,04% 

menjadi 0,09% dan setelah 48 jam meningkat menjadi 0,11%. Air dalam jumlah 

tertentu memang dibutuhkan enzim lipase untuk mempertahankan konformasi 

atau struktur tiga dimensinya, sehingga aktifitas katalitiknya dapat dipertahankan. 

Pada lama reaksi 36 jam air yang terdapat dalam substrat sudah dalam jumlah 

yang berlebih sehingga akan mendorong reaksi kearah hidrolisis. Hal ini juga 

didukung oleh Hariyadi (1995) yang menyatakan bahwa aktivitas esterifikasi 

maksimum dari lipase R.miehei adalah pada penambahan kadar air awal sebesar 



10% (b/b substrat), sedangkan penambahan kadar air awal hingga 50% dapat 

menurunkan aktivitas esterifikasinya sebesar 70%. 

 

C. Pengaruh Interaksi Variabel Rasio Asam Lemak : Fosfolipid dan 

Variabel Lama Reaksi terhadap Derajat Inkorporasi EPA + DHA 

 

Berdasarkan hasil analisis ragam (Tabel 16) menunjukkan bahwa 

interaksi variabel rasio asam lemak : fosfolipid dan variabel lama reaksi 

memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap respon, ditunjukkan dengan 

p>5% yaitu sebesar 42,84%. Hal ini berarti tidak ada interaksi antara rasio asam 

lemak : fosfolipid dengan lama reaksi, sehingga dalam pembentukan fosfolipid 

terstruktur kedua variabel tersebut  bersifat independen. Berdasarkan Egger 

(1997) menyatakan bahwa lama reaksi selama proses reaksi esterifikasi bersifat 

independen dengan konsentrasi asam lemak. Namun bagaimanapun juga selama 

tranesterifikasi, lama reaksi akan meningkat seiring dengan meningkatnya 

konsentrasi asam lemak. Secara statistik dapat dilihat bahwa model yang terpilih 

adalah model kuadratik dimana terjadi peningkatan respon sampai titik tertentu 

kemudian terjadi penurunan. Hal itulah yang menjadikan X1
2 

 dan X2
2
 bersifat 

nyata sedangkan X1 dan X2 menjadi tidak nyata, karena bila hubungan antara X1 

dan X2 digambarkan akan terbentuk kurva yang linear.  

Untuk mendapatkan derajat inkorporasi EPA+DHA yang tinggi maka 

dibutuhkan rasio substrat yang sesuai.  Rasio substrat dalam sistem berhubungan 

erat dengan jumlah enzim dan pelarut organik. Penggabungan substrat akan 

dikatalis oleh enzim tentunya dalam mengkatalisnya dibutuhkan keseimbangan 

antara rasio substrat dan jumlah enzim. Semakin tinggi rasio tanpa diiringi 



peningkatan jumlah enzim maka kemampuan enzim untuk melakukan 

penggabungan akan menurun. Sedangkan pelarut berperan dalam menurunkan 

viskositas sehingga transfer massa substrat dan enzim dapat berjalan dengan baik 

yang nantinya akan didapatkan respon yang optimal. Berdasarkan Vikbjerg et al. 

(2005) menunjukkan bahwa sistem reaksi tanpa pelarut menjadikan reaksi 

berjalan lambat dengan adanya peningkatan substrat sehingga menjadikan hanya 

sedikit peningkatan inkorporasi. 

Lama reaksi untuk mendapatkan respon yang optimal akan berkaitan erat 

dengan jumlah air yang ditambahkan. Semakin tingginya jumlah air dan semakin 

lama waktu reaksi akan menjadikan reaksi hidrolisis lebih dominan sehingga  

produk samping yang terbentuk juga semakin banyak, produk samping yang 

terbentuk berupa lysofosfolipid (LPC). Produk samping dalam jumlah tinggi 

merupakan sesuatu yang tidak diharapkan dalam proses strukturisasi. Menurut 

Vikbjerg et al. (2005) meningkatnya waktu reaksi dan jumlah air juga 

meningkatkan hidrolisis. Semakin lamanya waktu reaksi merupakan parameter 

paling berpengaruh terhadap menurunnya inkorporasi pada fosfatidilkolin. 

 

4.4.4 Verifikasi Hasil Optimum 

Setelah didapatkan titik optimum selanjutnya dilakukan verifikasi untuk 

memastikan adanya kesesuaian antara hasil analisa dengan respon yang 

didapatkan.  Hasil verifikasi titik optimum menunjukkan respon yang berbeda dari 

hasil analisa yang telah dilakukan yaitu derajat inkorporasi EPA+DHA sebesar 

931,220 mg/100g dengan EPA 11,11% dan DHA 19,34%, sedangkan hasil analisa 



sebesar 764,898 mg/100g. Terjadi peningkatan respon sebesar 166,322 mg/100g, 

perbedaan dikarenakan adanya variabel yang tidak dapat dikontrol secara 

kontinyu yang berpengaruh terhadap inkorporasi EPA+DHA pada fosfolipid 

terstruktur.  

Variabel tersebut adalah efektifitas proses pengadukan, terjadi perbedaan 

proses pengadukan antara penelitian utama dengan verifikasi. Saat penelitian 

utama sampel yang dibutuhkan hanya dalam jumlah yang kecil sehingga sampel 

dimasukkan kedalam tabung reaksi, kemudian tabung reaksi yang telah berisi 

sampel dimasukkan ke dalam beaker glass yang telah diisi air selanjutnya 

dimasukkan ke dalam waterbath-shaker dengan kecepatan 300 rpm. Sedangkan 

saat verifikasi sampel dimasukkan ke dalam erlenmeyer kemudian erlenmeyer 

yang bersisi sampel di masukkan ke dalam  waterbath-shaker dengan kecepatan 

300 rpm, penempatan sampel kedalam erlenmeyer dikarenakan sampel yang 

dibutuhkan dalam jumlah besar. Adanya perbedaan penempatan sampel 

menjadikan terjadinya perbedaan nilai respon, meskipun waterbath-shaker yang 

digunakan sama dan kecepatan pengadukkannya juga sama. Diduga penempatan 

sampel dalam erlenmeyer menjadikan proses pengadukan lebih efektif 

dibandingkan di dalam tabung reaksi, dikarenakan semakin luas permukaan suatu 

wadah maka proses pengadukannya akan semakin efektif. Selain itu dengan 

berubahnya volume reaksi antara penelitian utama dan verifikasi akan menjadikan 

kontak antara enzim dan substrat berbeda. Berdasarkan Vikbjerg et al. (2005) 

dengan meningkatnya dosis enzim dan rasio substrat akan timbul permasalahan 

dalam hal pengadukan dan akan menurunkan transfer massa. 



   Tanaka, et al. (1992) menyebutkan bahwa kecepatan reaksi bolak-balik 

antara hidrolisis dan esterifikasi dalam sistem heterogenous dipengaruhi oleh 

kandungan air dalam campuran reaksi dan metode pencampuran atau pengadukan 

reaktan. Pengadukan yang sempurna akan meningkatkan laju tumbukan antar 

massa di dalamnya sehingga kontak antara enzim dengan substrat akan semakin 

optimal. 

 

4.5 Karakterisasi Fosfolipid Terstruktur 

Fosfolipid terstruktur yang didapatkan pada kondisi optimum dilakukan 

proses karakterisasi dengan menggunakan TLC. Pada TLC akan terpisah 

berdasarkan jenis-jenis fosfolipidnya, masing-masing jenis fosfolipid dilakukan 

pengerokan kemudian  dianalisa menggunakan GC. Hasil GC akan menunjukkan 

komposisi asam lemak dan presentase inkorporasi EPA+DHA pada setiap jenis 

fosfolipid. Karakterisasi fosfolipid terstruktur dilakukan untuk mengetahui profil 

asam-asam lemak yang teresterifikasikan pada fosfolipid kasar sekaligus melihat 

seberapa efektif tingkat pengayaan asam lemak omega-3 pada struktur fosfolipid. 

Profil asam lemak pada fosfolipid terstruktur dapat dilihat pada Tabel 17. 



 

Tabel 17. Profil Asam Lemak pada Fosfolipid Terstruktur 

Jenis asam lemak 

Kadar relatif (% luas area) 

Fosfolipid 

kasar 

Konsentrat 

omega-3 

Fosfolipid 

terstruktur 

C10:0 1,45 - - 

C12:0 3,34 0,59 1,81 

C14:0 3,08 4,80 5,65 

C16:0 34,82 5,47 13,20 

C16:1 0,34 12,21 10,45 

C18:0 3,93 0,14 6,04 

C18:1 51,63 26,97 23,85 

C18:2 - 0,14 1,38 

C18:3 - 0,40 6,77 

C20:0    1,30 0,19 0,39 

C20:5 (EPA) -  12,23 11,11 

C22:2 - 2,15 - 

C22:3 - 0,59 - 

C22:6 (DHA) - 33,84 19,34 

EPA + DHA - 46,07 30,45 

 

 

 Setelah dilakukan strukturisasi terdapat beberapa pengayaan asam lemak 

tidak jenuh pada fosfolipid terstruktur yang pada awalnya tidak ada. Hal  ini dapat 

terlihat pada Tabel 17, asam lemak baru tersebut yaitu, asam linoleat (C18:2), 

asam linolenat (C18:3), EPA dan DHA. Komponen EPA+DHA mempunyai 

jumlah tertinggi yaitu 30,45% sehingga dapat dikatan bahwa fosfolipid terstruktur 

ini mengandung EPA+DHA. 

 Fenomena yang serupa juga ditunjukkan pada hasil penelitian Haraldsson 

dan Thorarensen (1999) yang menunjukkan derajat inkorporasi EPA lebih tinggi 

dibandingkan DHA pada molekul fosfatidilkolin (PC) dengan kadar EPA 32% 

dan DHA 16%. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian 

ini. Hal ini disebabkan karena jenis bahan baku yang digunakan berbeda. Pada 



penelitian digunakan substrat fosfolipid kasar (yang terdiri dari beberapa fraksi 

fosfolipid) dari serat sawit dan konsentrat asam lemak omega-3 dari ikan tuna. 

Sementara Haraldsson dan Thorarensen (1999) menggunakan substrat PC murni 

dengan EPA dan DHA murni pula, sehingga hasil inkorporasinya juga akan lebih 

tinggi. 

 Berdasarkan Tabel 17  pada setiap jenis fosfolipid terjadi penurunan kadar 

asam lemak jenuh berupa laurat (C12:0), palmitat (C16:0), dan arakidonat (C20:0) 

apabila dibandingkan dengan fosfolipid kasar. Penurunan kadar asam-asam 

tersebut menunjukkan bahwa R. miehei menghidrolisis asam lemak pada sn-1, 

dimana pada sn-1 fosfolipid teresterifikasi dengan asam lemak jenuh. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa posisi asam lemak jenuh pada sn-1 digantikan dengan 

EPA+DHA yang digunakan sebagai donor asil. Menurut Elisabeth (1997) selain 

karena spesifitas lipase R. miehei terhadap asam lemak rantai panjang, pertukaran 

gugus asil dengan EPA dan DHA ini juga dimungkinkan oleh jumlah EPA dan 

DHA yang lebih tinggi dibandingkan asam-asam lemak jenuh lain yang 

terkandung di dalam konsentrat omega-3 minyak lemuru. Dengan demikian, 

tingkat peluang EPA dan DHA dalam berkompetisi dengan asam-asam lemak lain 

untuk mencapai sisi aktif enzim lipase lebih besar. 

Selain terjadi penurunan kadar asam lemak jenuh, juga terjadi penurunan 

pada kadar asam lemak monoenoat, yaitu oleat (C18:1). Asam oleat merupakan 

jenis monoenoat, berarti seharusnya posisinya tidak berada pada sn-1  tetapi pada 

sn-2. Dimungkinkan terjadinya hal ini dikarenakan asam oleat mengalami migrasi 

asil, posisi awalnya memang di sn-2 kemudian berpindah di sn-1. Menurut 



Vikbjerg et al. (2005) migrasi asil dapat terjadi selama proses interesterifikasi 

secara enzimatis dikarenakan 2-asil–LPC kurang stabil bila dibandingkan dengan 

1-asil-LPC sehingga asil dapat dengan mudah melakukan migrasi, lebih lanjut 

akan terjadi hidrolisis oleh lipase menghasilkan gliserofosforikolin (GPC). 

Setelah diketahui profil asam lemak pada fosfolipid terstruktur maka perlu 

diketahui besarnya kadar setiap jenis fosfolipid pada fosfolipid terstruktur, hal ini 

akan menentukan kemurnian fosfolipi kasar serat sawit setelah dilakukan proses 

modifikasi. Pada Tabel 18 disajikan kadar jenis-jenis fosfolipid pada fosfolipid 

terstruktur. 

Tabel 18. Kadar Jenis-jenis Fosfolipid pada Fosfolipid Terstruktur 
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Berdasarkan Tabel 18 dapat dilihat bahwa PG mendominasi jenis 

fosfolipid pada fosfolipid terstruktur dengan kadar sebesar 20,85% sedangkan 

jenis fosfolipid pada fosfolipid terstruktur dengan kadar terendah adalah PI 

sebesar 3,30%, kecenderungan ini memiliki pola yang sama dengan fosfolipid 

kasar. Pada fosfolipid kasar, PG mempunyai kadar tertinggi dan PI mempunyai 

kadar terendah. 

No spot. Jenis Fosfolipid Rerata % Relatif setiap 

fraksi fosfolipid 

 

1. Fosfatidilinositol (PI) 3,30 

2. Fosfatidilkolin (PC)  6,55 

3. Fosfatidiletanolamin (PE) 9,66 

4. Fosfatidilgliserol (PG) 20,85 

5. Asam fosfatidat (PA) 19,05 

6. Diphosphatidilglyserol (DPG)
*
  13,88 

7. Asam lemak bebas (ALB)* 17,96 

8. Lipid Netral 8,75 



Fosfolipid terstruktur memiliki tingkat kemurnian yang berbeda dengan 

fosfolipid kasar, kemurnian fosfolipid terstruktur sebesar 73,29% sedangkan 

fosfolipid kasar sebesar 45,84%. Adanya perbedaan ini dikarenakan menurunnya 

kadar lipid netral pada fosfolipid terstruktur apabila dibandingkan dengan 

fosfolipid kasar. Kadar lipid netral menurun pada fosfolipid kasar sebesar 8,75%, 

penurunan ini terjadi dikarenakan adanya pencucian dengan heksan setelah proses 

sintesis, dimungkinkan sebagian besar lipid netral berada dalam fase heksan 

sehingga ikut terbuang.  

 Pada Tabel 18 dapat dilihat kadar setiap jenis fosfolipid yang beragam. 

Beragamnya kadar setiap jenis fosfolipid terstruktur akan mempengaruhi 

aplikasinya terutama dalam hal stabilitas emulsinya, kombinasi optimal dari 

variasi jenis fosfolipid dan komposisi asam penyusunya dapat menghasilkan 

pengemulsi yang efektif. Komposisi jenis asam lemak pada setiap jenis fosfolipid 

dapat dilihat pada Tabel 19. 

Tabel 19. Komposisi Jenis Asam Lemak pada Setiap Jenis Fosfolipid 
Jenis 

Asam 

Lemak 

Kadar Asam Lemak Tiap Fraksi (%) 

1 (PI) 2 (PC) 3 (PE) 4 (PG) 5 (PA) 6 (DPG) 7 (ALB) 8 (Lipid 

netral) 

C10:0 0 - - 0 - 0 - - 

C12:0 - - - - - - - - 

C14:0 0,99 1,51 33,83 48,64 39,65 0,49 1,02 0,77 

C16:1 20,74 24,81 7,82 29,28 10,95 13,95 25,34 1,11 

C16:0 2,43 3,29 1,90 1,86 3,45 2,39 5,99 3,81 

C18:1 6,33 5,94 1,42 3,67 1,47 5,24 2,83 0,98 

C18:2 - 0,73 1,82 0,62 1,53 0,77 1,38 2,43 

C18:0 59,06 53,53 2,01 1,23 1,26 39,53 25,37 10,72 

C18:3 1,24 - - - 0,66 0,54 0,47 0,34 

EPA 3,03 3,14 17,65 4,49 17,00 16,06 17,58 19,38 

C20:0 - - - - 0,18 0,43 - 0,44 

DHA 6,18 7,06 33,54 10,22 21,12 18,66 20,02 55,81 

C22:0 - - - - 0,73 0,53 - 0,90 

C24:0 - - - - 1,40 1,41 - 3,31 

EPA+DHA 9,21 10,20 51,20 14,71 38,12 34,72 37,60 75,19 

 



Terdapat keragaman derajat inkorporasi EPA+DHA pada setiap jenis 

fosfolipid. Jika diurutkan dari derajat inkorporasi EPA+DHA dari tingkat tertinggi 

sampai terendah maka berturut-turut sebagai berikut lipid netral> PE> PA>  

DPG> PG> PC> PI.   

Lipid netral memiliki derajat inkorporasi tertinggi sebesar 75,19%, 

padahal lipid netral tidak termasuk ke dalam jenis fosfolipid (lipid polar). 

Terjadinya hal ini dikarenakan pada sn-1 dan sn-3 lipid netral teresterifikasi 

dengan asam lemak sehingga pada kedua posisi tersebut dapat terjadi hidrolisis 

dan esterifikasi dengan EPA+DHA, maka terdapat dua asam lemak baru 

(EPA+DHA) pada kedua posisi sehingga jumlahnya lebih banyak dibandingkan 

pada fosfolipid. Pada fosfolipid pada sn-3 terestirifikasi dengan gugus fosfat 

sehingga R. miehei tidak mampu menghidrolisisnya, hal ini menjadikan 

esterifikasi asam lemak baru hanya terdapat pada sn-1. Sehingga dapat dikatakan 

EPA+DHA lebih mudah terinkorporasi pada lipid netral dibandingkan pada 

fosfolipid dikarenakan fosfolipid mengandung  gugus fosfat pada sn-3. 

ALB memiliki kadar EPA+DHA 37,60%, seperti diketahui ALB bukanlah 

suatu molekul yang memiliki struktur triasilgliserol (TAG). Adanya EPA+DHA 

pada fraksi 7 yang diduga sebagai ALB sebenarnya bukanlah hasil dari 

esterifikasi, namun merupakan residu EPA+DHA yang tidak terinkorporasi pada 

fosfolipid maupun lipid netral. 

Diantara semua jenis fosfolipid yang terdapat pada fosfolipid kasar serat 

sawit menunjukkan bahwa derajat inkorporasi EPA+DHA terbesar terdapat pada 

PE sebesar 51,20%. Padahal pada fosfolipid kasar mengandung PG lebih besar 



daripada PE yaitu sebesar 11,96% sedangkan PE hanya sebesar 6,87%. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingginya kadar suatu jenis fosfolipid tidak mempengaruhi 

terhadap derajat inkorporasi EPA+DHA. Menurut Mutua dan Akoh (1993) 

reaktivitas enzim juga tergantung pada gugus kepala fosfolipid, selama reaksi 

asidolisis dengan EPA dalam pelarut heksan menggunakan lipoenzim RM IM 

sebagai katalisator, berikut ini adalah urutan reaktivitasnya PC>PI>PE>PS. 

Fosfolipid alami juga mempengaruhi derajat penggabungan dari asam kaprilat 

oleh lipoenzim TL IM dalam sistem reaksi pelarut heksan, berikut ini urutannya 

PC>PE>PA>PI (Peng et al., 2002).  

Berdasarkan kedua literatur tersebut menunjukkan reaktivitas enzim 

selama reaksi asidolisis enzimatis terhadap kecenderungan esterifikasi pada jenis 

fosfolipid dapat dikatakan tergantung pada sumber fosfolipid, donor asil, dan 

enzim yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fosfolipid kasar 

dari serat sawit, selama reaksi asidolisis dengan R. miehei sebagai katalisator 

dalam sistem pelarut heksan dan EPA+DHA sebagai donor asil memiliki urutan 

reaktivitas yaitu PE> PA> DPG> PG> PC> PI. 

Dimungkinkan ada faktor lain yang menyebabkan PE memiliki derajat 

inkorporasi paling tinggi, yaitu perbedaan tingkat hidrolisisnya. Menurut Vikbjerg 

(2006), urutan tingkat hidrolisis dari beberapa jenis fosfolipid dari tinggi ke 

rendah secara berturut-turut yaitu PG>PI>PC>PE. Dengan tingkat hidrolisis yang 

lebih tinggi, memungkinkan reaksi hidrolisis akan berjalan lebih dominan 

dibandingkan reaksi esterifikasi. Selain itu, juga memungkinkan peluang 

terjadinya hidrolisis kembali pada EPA dan DHA yang telah terinkorporasi. Oleh 



karena itu, dengan tingkat hidrolisis yang paling rendah, maka PE memiliki 

peluang yang lebih besar dalam mempertahankan derajat inkorporasi EPA dan 

DHA. 

Pada Tabel 18 dapat dilihat bahwa secara umum inkorporasi DHA lebih 

besar daripada EPA, hal ini dikarenakan pada konsentrat asam lemak omega-3 

dari minyak hasil pengalengan ikan tuna mengandung kadar DHA yang lebih 

tinggi daripada EPA. Tingginya kadar DHA yang digunakan sebagai donor asil 

akan mempengaruhi lama reaksi yang dibutuhkan pada proses strukturisasi. 

Penggabungan DHA pada fosfolipid membutuhkan waktu yang lebih lama 

daripada penggabungan EPA, hal ini dikarenakan DHA mempunyai derajat 

ketidakjenuhan yang lebih tinggi dibandingkan EPA. 

Fenomena tersebut didukung oleh Elizabeth (1997) yang menyatakan 

bahwa R. miehei dan C. antartica menghasilkan tingkat inkooporasi EPA 

maksimum dengan waktu yang lebih pendek dibandingkana dengan DHA. EPA 

memiliki lima buah ikatan rangkap dan ikatan rangkap pertama yang lebih jauh 

dari ujung karboksil (posisi lima) akan lebih mudah teresterifikasi atau 

terhidrolisis dibandingkan dengan DHA yang memiliki enam buah ikatan rangkap 

pertama yang lebih dekat dengan ujung karboksil (posisi empat). 



V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Fosfolipid dari serat sawit memiliki kadar fosfolipid kasar sebesar 1,02% 

dengan kemurnian 45,84% dan komposisi asam lemak terbesar berupa asam 

palmitat 34,83% dan asam oleat 51,63%. Pada identifikasi fosfolipid kasar serat 

sawit terdapat tujuh fraksi secara berturut-turut berupa PI, PC, PE, PG, PA, DPG, 

dan asam lemak bebas. 

 Minyak hasil samping pengalengan ikan tuna memiliki kadar asam lemak 

omega-3 (EPA+DHA) sebesar 30,21%. Dari minyak awal, kadar EPA dan DHA 

konsentrat naik menjadi 46,07% dengan pengayaan sebesar 1,52 kali. 

Kondisi optimum pada sintesis enzimatis fosfolipid terstruktur adalah pada 

rasio asam lemak : fosfolipid 3,72 : 1 (b/b) dan lama reaksi 24,46 jam dengan total 

konsentrasi EPA+DHA 931,220 mg/100g dengan presentase EPA 11,11% dan 

DHA 19,34%. 

Karakterisasi fosfolipid terstruktur menunjukkan adanya pengayaan 

EPA+DHA pada fosfolipid serat sawit. Pada tiap jenis fosfolipid memiliki derajat  

inkorporasi EPA+DHA yang beragam, secara berturut-turut dari terbesar sampai 

terkecil yaitu PE> PA> DPG> PG> PC> PI. PE memiliki derajat inkorporasi 

EPA+DHA terbesar dengan kadar sebesar  51,20% sedangkan PI memiliki derajat 

inkorporasi EPA+DHA terkecil dengan kadar sebesar  9,21%. 

 

 

 



5.2 Saran 

Beberapa saran yang direkomendasikan untuk penelitian lebih lanjut yaitu: 

a. Perlu dilakukan penelitian mengenai metode ekstraksi fosfolipid serat sawit 

yang tepat untuk mendapatkan rendemen yang maksimal. 

b. Perlu dilakukan analisa residu pelarut pada bahan baku yaitu fosfolipid kasar 

serat sawit dan konsentrat asam lemak omega-3 serta pada produk yaitu 

fosfolipid terstruktur. 

c. Perlu dilakukan permurnian fosfolipid kasar serat sawit yang akan digunakan 

dalam reaksi strukturisasi. 

c. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai karakterisasi fosfolipid 

terstruktur berupa aktivitas antioksidan dan nilai emulsifikasinya. 

d.  Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai aplikasi fosfolipid terstruktur 

metode sintesis enzimatis pada produk pangan dan aplikasinya dalam skala 

indutri atau skala yang lebih besar (scale up) 
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Lampiran 1. Prosedur Analisa 

1. Profil Fosfolipid (Nzai dan Proctor, 1998) 

Kromatografi lapis tipis (TLC) 

Kosentrasi standar fosfolipid (PC, PE dan PI) 1 mg/ml dilarutkan dalam 

larutan kloroform:metanol (95:5 v/v). Plat silika dikembangkan dengan larutan 

kloroform:metanol:air (75:25:3 v/v). Plat dikeringanginkan selama 10 menit dan 

diaktifkan selama 20 menit dalam oven suhu 100
o
C sebelum digunakan. Dalam 

volume yang sama (10µl) sampel ekstrak fosfolipid dan standar fosfolipid 

diteteskan (spotting) pada plat. Kertas saring ditempatkan dalam bejana 

pengembangan (developing chamber) dan ditambahkan larutan pengembang. 

Bejana dijenuhkan selama 10 menit sebelum proses kromatografi. Plat yang berisi 

spot ditempatkan dalam bejana pengembangan selama 40 menit dan 

dikeringanginkan 10 menit dan ditempatkan dalam oven 90
o
C selama 10 menit.  

Kuantifikasi jenis-jenis fosfolipid 

Kuantifikasi jenis-jenis fosfolipid ditentukan dengan peralatan TLC 

scanner menghasilkan kurva dengan luas area tertentu. Konsentrasi jenis 

fosfolipid sampel dihitung dengan membandingkan kurva luas area standar 

masing-masing jenis fosfolipid. 

2. Prosedur Analisa Profil Asam Lemak (Park and Goins, 1994) 

Metilasi untuk analisa GC 

100 ± 0,1 mg sampel ditimbang, ditambah standart GC sebesar 5 mg 

(C17:0), ditambah metil klorida sebesar 100 μl dan 1 ml NaOH 0,5 N. Selanjutnya 

dipanaskan 90° C selama 10 menit dan didinginkan hingga suhu ruang. Ditambah 



1 ml BF3 14% dalam larutan methanol, kemudian dipanaskan 90° C selama 10 

menit dan didinginkan hingga suhu ruang. Ditambah 1 ml akuadest dan 1 ml 

heksana dan divortex selama 1 menit hingga merata. Disentrifugasi 3000 rpm 

selama 5 menit, diambil lapisan atas (asam lemak dalam bentuk metil) 

3. Derajat Inkoorporasi EPA dan DHA  Pada Fosfolipid terstruktur 

Derajat Inkoorporasi EPA dan DHA yang terkandung dalam fosfolipid 

terstruktur dianalisis dengan kromatografi gas. Sampel dimetilasi terlebih dahulu 

menggunakan  metode metilasi  Park dan Goins (1994) dan dihitung berdasarkan 

berdasarkan % (b/b) yang menunjukkan berat asam lemak diukur dengan 

membandingkan dengan berat standar internal metil ester C:17.  

4. Identifikasi dan Kuantifikasi Jenis Fosfolipid  

Identifikasi jenis-jenis fosfolipid pada fosfolipid kasar sawit dan fosfolipid 

terstruktur dianalisis untuk mengetahui jenis-jenis fosfolipid penyusunnya. 

Identifikasi dilakukan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis (TLC, Thin 

layer Chromatography) sesuai metode Nzai dan Proctor (1998) dengan 

membandingkan standar murni fosfatidilkolin (PC), fosfatidiletanolamin (PE), 

fosfatidilinositol (PI). Kuantifikasi jenis-jenis fosfolipid ditentukan dengan 

peralatan TLC scanner menghasilkan kurva dengan luas area tertentu. Konsentrasi 

jenis fosfolipid sampel dihitung dengan membandingkan kurva luas area standar 

masing-masing jenis fosfolipid. 

 

 

 



5. Kondisi kromatografi gas (GC) yang digunakan : 

a. Kolom   : Kapiler bahan isian silika, 50 mj id. 0,22 mm,  

  o.d. 0,33. 

b. Bahan isian  : Silika 

c. Jenis   : Bonded phase 

d. Fase   : CBP20 (Polar) 

e. Ketebalan lapisan : 0,25 mikrometer 

f. Gas pembawa  : Nitrogen, kecepatan 200 kg/m
2 

g. Gas pembakar  : Hidrogen, kecepatan 0,6 kg/cm
2
 

h. Gas pembantu  : Udara, tekanan 0,15 kg/cm
2 

i. Suhu kolom  : 250 
0
C 

j. Suhu injektor  : 230 
0
C 

k. Suhu detektor   : 230 
0
C 

l. Volum injeksi  : 3 mikroliter 

m. Kecepatan integrator  : 5 mm/menit 

 



 

Lampiran 2. Visualisasi jenis-jenis fosfolipid   

a. Fosfolipid Kasar 

 

b. Hasil Visualisasi Standart 

 

  

 

RF sampel : 

1) 0.6/8.0 =0,08 

2) 1.6/8.0 =0,20 

3) 2.0/8.0 =0,25 

4) 2.4/8.0 =0,30 

5) 3.1/8.0 =0,38 

6) 3.7/8.0 =0,46 

7) 4.2/8.0 =0,53 

 

 

Lipid 
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Spot 6 

Spot 5 
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Lampiran 3. Hasil Analisa Kanonik 

 y =  bo + b1x1 + b2x2 + b3 x1x2 + b4x1
2
 + b5x2

2
 

 Y = 755,885 + 81,0094X1 + 6,34536X2 – 49, 4775 X1 X2 -  188,881X1
2
  - 

223,098X2
2 

 

Ў =  bo + bX + X‟BX‟ 

 

X =  b =  B =  

 

dy/dx = b + 2B X‟ = 0 

      X  = b . – ½ B
-1

  

  

          X     =          .  – ½  

 

                  =                       .   – ½  

 

                  =   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x1 

x2 

 

b1 

b2 

 

b4             b3 /2 

b3 /2     b5 

 

b1 

b2 

 

b4             b3 /2 

b3 /2     b5 

 

-1 

  81,0094    

      6,34536 

 

-0,0053724           -0,00059573 

-0,00059573     -0,0045484 

0,2195 

0,0386 

 

x1 

x2 

 

Rasio Optimum  asam lemak : 

fosfolipid 

x1 = R – 3,5 

           1 

 

0,2195 = R – 3,5 

                     1 

 

R = 3,5 + 0,2195 

 

R = 3,7195 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rasio Optimum lama reaksi 

x2  = W – 24 

            12 

0,0386 = W – 24 

                     12 

R = 24 + 0,4632 

 

R = 24,4632 

t/60 = 46,32/100 

t = 27,792 menit 

 

R = 24 jam 28 menit 

  



Lampiran 4. Hasil Kromatogram 

a. Standart DHA 

 



b. StandartEPA

 

   

 



c. Fosfolipid kasar 

 

 

 

 



d. Hasil Verifikasi Fosfolipid Terstruktur 

 



 

Lampiran 5. Analisis Permukaan Respon 

Respon EPA+DHA Transform: None 

     *** WARNING:  The Cubic Model is Aliased! ***  

    

         Sequential Model Sum of Squares [Type I] 

    

 

Sum of 

 

Mean F p-value 

  

Source Squares df Square Value 

Prob > 

F 

  Mean   3.28E+06 1 3.28E+06 

    Linear   52822.23 2 26411.12 0.42 0.6701 

  2FI   9792.09 1 9792.09 0.14 0.7158 

  Quadratic   5.27E+05 2 2.64E+05 19.01 0.0015 Suggested 

 Cubic   35033.33 2 17516.67 1.41 0.3264 Aliased 

 Residual 62003.99 5 12400.8 

    Total 3.97E+06 13 3.05E+05 

    

         "Sequential Model Sum of Squares [Type I]":  Select the highest order polynomial where the 

 additional terms are significant and the model is not aliased. 

 

   Lack of Fit Tests 

 

 

Sum of 

 

Mean F p-value 

 Source Squares df Square Value Prob > F 

 Linear 5.79E+05 6 96516.32 7.06 0.0397 

 2FI 5.69E+05 5 1.14E+05 8.33 0.0307 

 Quadratic 42387.15 3 14129.05 1.03 0.4674 Suggested 

Cubic 7353.81 1 7353.81 0.54 0.5038 Aliased 

Pure 

Error 54650.18 4 13662.55 

   

        "Lack of Fit Tests":  Want the selected model to have insignificant lack-of-fit. 

 

Model Summary Statistics 

 

Std. 

 

Adjusted Predicted 

   

Source Dev. 

R-

Squared 

R-

Squared 

R-

Squared PRESS 

   Linear 251.74 0.0769 -0.1077 -0.4714 1.01E+06 

   2FI 263.3 0.0912 -0.2117 -0.8494 1.27E+06 

   Quadratic 117.74 0.8587 0.7577 0.4366 3.87E+05 Suggested 

 Cubic 111.36 0.9097 0.7833 0.1901 5.56E+05 Aliased 

  



          "Model Summary Statistics":  Focus on the model maximizing the "Adjusted R-Squared" 

 and the "Predicted R-Squared". 

      

Respon EPA+DHA 

          ANOVA for Response Surface Quadratic Model 

   Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 

  

 

Sum of 

 

Mean F p-value 

  Source Squares df Square Value Prob > F 

  Model 5.90E+05 5 1.18E+05 8.51 0.0069 significant 

  A-Rasio 52500.12 1 52500.12 3.79 0.0927 

    B-Lama 322.11 1 322.11 0.023 0.8831 

    AB 9792.09 1 9792.09 0.71 0.4284 

    A2 2.48E+05 1 2.48E+05 17.9 0.0039 significant 

   B2 3.46E+05 1 3.46E+05 24.98 0.0016 significant 

 Residual 97037.33 7 13862.48 

    Lack of Fit 42387.15 3 14129.05 1.03 0.4674 not significant 

Pure Error 54650.18 4 13662.55 

    Cor Total 6.87E+05 12 

      

Final Equation in Terms of Coded Factors: 
 

  EPA+DHA  = 

 +755.89 

 +81.01   * A 

 +6.35   * B 

 +49.48   * A * B 

 -188.88   * A2 

 -223.10   * B2 

 

 

  Final Equation in Terms of Actual Factors: 
 

  EPA+DHA  = 

 -2400.17611 

 +1304.21873   * Rasio 

 +60.46388   * Lama 

 +4.12313   * Rasio * Lama 

 -188.88063   * Rasio2 

 -1.54929   * Lama2 

 



Lampiran 6. Dokumentasi 

                                  

  Serat Sawit                 Fosfolipid Kasar Serat Sawit 

 

                                                                                 

  MHS Pengalengan Ikan Tuna                      Konsentrat Asam Lemak Omega-3 

 

 

Fosfolipid Terstruktur 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


