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RINGKASAN 

 
 Bekatul merupakan hasil samping dari proses penggilingan padi. Bekatul 
memiliki nilai gizi yang baik, salah satunya kaya akan vitamin E. Jumlah bekatul 
di Indonesia berlimpah, namun pemanfaatannya masih terbatas. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari suhu dan lama 
kristalisasi terhadap karakteristik fraksi kaya tokoferol, serta menentukan suhu 
dan lama kristalisasi yang efektif dalam pemurnian tokoferol dari bekatul beras, 
melalui teknik kristalisasi pelarut suhu rendah. 

Vitamin E pada bekatul terdapat pada fraksi minyak bekatul, sehingga perlu 
terlebih dahulu dilakukan ekstraksi minyak menggunakan pelarut heksan. 
Selajutnya dilakukan proses penyabunan, hingga pemisahan antara fraksi 
tersabunkan (bagian atas) dengan fraksi tidak tersabunkan dalam heksan (bagian 
bawah). Fraksi tidak tersabunkan tersebut mengandung vitamin E. Untuk 
mendapatkan vitamin E yang lebih murni, dilakukan proses pemurnian kristalisasi 
non tokoferol pada suhu rendah, hingga didapatkan fraksi non kristal berupa fraksi 
kaya tokoferol. 
 Penelitian dilakukan dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 
dua faktor. Faktor I adalah suhu kristalisasi ( 0 dan 10°C) dan faktor II adalah  
lama kristalisasi (24, 30 dan 36 jam). Setiap perlakuan diulang 3 kali. Data yang 
diperoleh dianalisa dengan analisa ragam (ANOVA) kemudian dilanjutkan 
dengan uji DMRT atau BNT dengan selang kepercayaan 5%. Pemilihan perlakuan 
terbaik dilakukan dengan metode De Garmo. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan suhu dan lama kritalisasi 
berpengaruh nyat terhadap kadar tokoferol, aktivitas antioksidan dan bilangan 
peroksida.Perlakuan terbaik ditinjau dari parameter fisik-kimia dicapai pada suhu 
0°C  dan lama kristalisasi 24 jam yang memiliki kadar tokoferol 17,843 mg/g, 
aktivitas antioksidan 38,422%, kadar asam lemak bebas 2,280%, bilangan 
peroksida 6,45 mek/kg dan warna 100. 
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Miradiah Cahyanine. 0311013022. High-Tocopherol Fraction from Rice 
Bran (Oryzae sativa) Prepared by Low-Temperature Solvent Crystalizzation 
Technique.  
Under Guidance : DR. Teti Estiasih,STP.,MP 
 Fithri Choirun Nisa,STP.,MP 
 

 
SUMMARY 

 
 Rice bran is by product form rice milling. Rice bran has good nutrition 
value, such as rich of vitmamin E. Indonesia has a very great amount of rice bran 
but has not been explored yet.  
 The aim of this research was to know  how influence of temperatur and 
crystallisation duration to tocopherol rich fraction characteristic, and to determine 
the effective temperature and duration of crystallization in tocopherol purification 
from rice bran, through solvent crystallization technique in low temperature. 

Vitamin E in rice bran is contained in its oil fraction. Thus, it needs to be 
extracted first using hexane as the solvent. Next step is saponification. In this 
process, unsaponifiable matter (upper side) is separated from saponifiable matter 
(lower side). The unsaponifiable matter contains vitamin E. Purification process 
through low-temperature crystallization is carried out in order to gain more pure 
fraction of vitamin E. The process results in non-crystallized fraction known as 
high-tocopherol fraction. 

This research was conducted by Randomized Block Design with 2 factors. 
First factor was crystallization temperature (0 and 10°C) and second factors was 
duration of crystallization (24, 30 and 36 hours). Each treatment was repeated 3 
times. The results was analyzed using analysis of variance and continued by LSD 
and DMRT test with 5% interval of confidence. The best treatment was 
determined by using De Garmo method. 

The result showed that temperature and duration crystallization treatment 
had significant effect on tocopherol contain, activity of antioxidant and peroxide 
value.The best treatment based on physical-chemical parameter was achieved on 
0ºC crystallization temperature and 24 hours duration of crystalliazation which 
17,84 mg/g of tocopherol contain, 38,42% of activity of antioxidant, 1,1% of free 
fatty acid content, 6,45 mek/kg of peroxide value and colour 100. 
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I  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini masyarakat lebih banyak mengkonsumsi pangan berkadar lemak 

tinggi daripada produk pangan berserat tinggi. Perubahan gaya hidup tersebut 

menyebabkan masyarakat rentan terhadap penyakit. Namun, masyarakat 

cenderung belum mengetahui dampak tersebut. Salah satu dampak yang 

berbahaya adalah penyakit degeneratif yang disebabkan oleh radikal bebas, 

seperti: penyakit kardiovaskuler, kanker prostat, aterosklerosis, hipertensi, katarak, 

anemia, dan lain-lain (Zigoneanu, 2006). Dalam menanggulangi masalah ini, perlu 

adanya tambahan makanan yang mengandung antiradikal bebas, misalnya 

mengkonsumsi pangan mengandung vitamin E. Hal ini karena vitamin E 

mengandung tokoferol yang berfungsi sebagai antioksidan yang mampu 

menangkal radikal bebas. Salah satu alternatif sumber vitamin E tersebut berasal 

dari bekatul padi (Oryza sativa). 

Bekatul mengandung vitamin E sebesar 14,92 mg/g (Juliano, 1972 dalam 

Salunkhe et al, 1992 dalam Zakiah, 2007), sedangkan pada minyak bekatul 

terkandung 10-14 mg/g (Diack dan Saska, 1994; Lloyd et al., 2000; Hu et al., 

1996 dalam Zigoneanu, 2006). Ardiansyah (2004) menyebutkan, selain sifat 

bahan baku yang murah dan mudah didapat, bekatul merupakan hasil samping 

dari proses penggilingan padi. Martianto (2003) menyebutkan bahwa produksi 

bekatul halus dari penggilingan padi di Indonesia mencapai 4 juta - 6 juta ton per 

tahun, dari hasil produksi padi nasional sekitar 55 juta ton gabah kering giling 
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(GKG) (Anonymous, 2008a). Tokoferol merupakan salah satu jenis vitamin E 

yang terkandung dalam bekatul beras. Untuk mendapatkan tokoferol, bekatul 

terlebih dahulu diekstrak minyaknya menggunakan metode ekstraksi dengan 

pelarut karena tokoferol terdapat pada fraksi minyak. Pelarut yang digunakan 

adalah heksan. Penggunaan heksan sebagai pelarut, didasarkan pada penelitian 

Zigoneanu (2006) yang menyebutkan bahwa heksan merupakan pelarut yang lebih 

baik dari isopropanol. 

Tokoferol yang telah di ekstrak masih dalam bentuk minyak bekatul,  

sehingga diperlukan tahapan penyabunan untuk mendapatkan fraksi tidak 

tersabunkan. Menurut Kim et al (1999) dalam Zigoneanu (2006) bekatul 

mengandung  88-89% lemak netral, 3-4% lilin, 2-4% asam lemak bebas dan 4% 

bagian tidak tersabunkan. Dijelaskan pula oleh Pitoyo (1991) dalam Ahmadi 

(1997) bahwa komponen utama dari fraksi yang tidak tersabunkan terdiri dari 

sterol, tokoferol, hidrokarbon, pigmen (klorofil, dll), dan vitamin. Untuk 

mendapatkan tokoferol yang lebih murni, perlu dilakukan proses pemurnian. 

Salah satu cara tersebut yaitu dengan cara kristalisasi. 

Kristalisasi adalah suatu teknik untuk mendapatkan bahan murni dari suatu 

senyawa, sehingga untuk mendapatkan tokoferol digunakan metode kristalisasi 

non-tokoferol. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses kristalisasi adalah suhu 

dan lama kristalisasi. 

 Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu suhu dan lama kristalisasi. 

Pemilihan variabel-variabel ini ditinjau dari titik leleh tokoferol yang mencapai 

2,5-3,5˚C (Annonymous, 2007). Namun pada penelitian terdahulu tersebut tidak 
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menyebutkan berapa lama proses pembentukan kristal keseluruhan. Sehingga 

pada penelitian ini selain menentukan suhu juga menentukan lama kristalisasi 

hingga fraksi non tokoferol mengkristal secara keseluruhan. Oleh karena itu, suhu 

0˚C dan 10˚C dijadikan variabel pada faktor suhu, dan lama kristalisasi 24, 30, 

dan 36 jam merupakan lama yang diberikan untuk fraksi tersebut mencapai waktu 

optimum mendapat fraksi tokoferol yang tinggi. Sesuai dengan hasil penelitian 

Zigoneanu (2006) yang menyebutkan jumlah dan lamanya tahapan mempengaruhi 

jumlah kristal dan fraksi yang ingin didapatkan. 

 

1.2 Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh dari suhu dan lama kristalisasi terhadap 

karakteristik fraksi kaya tokoferol. 

2. Menentukan suhu dan lama kristalisasi yang efektif dalam pemurnian 

tokoferol dari bekatul beras, melalui teknik kristalisasi pelarut suhu 

rendah. 

 

1.3 Manfaat 

Alternatif sumber pemenuh kebutuhan vitamin E (tokoferol) sebagai bahan 

tambahan makanana untuk memenuhi asupan antioksidan bagi tubuh. 

 

1.4 Hipotesa 

Diduga suhu dan lama kristalisasi dapat mempengaruhi karakteristik fraksi 

tokoferol dari bekatul padi. 
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II  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Bekatul Beras (Oryza sativa) 

Bekatul merupakan hasil samping proses penggilingan padi yang diperoleh 

dari lapisan kulit luar karyopsis beras (Ardiansyah, 2004). Ketika dipanen, beras 

masih berbentuk padi dan diselimuti dengan sekam. Setelah pengeringan, kulit 

luar dilepaskan pada penggilingan pertama menghasilkan beras kecoklatan. Pada 

penggilingan kedua, lapisan kecoklatan tersebut dilepaskan dan menghasilkan 

beras putih. Lapisan kecoklatan tersebut disebut bekatul (Cheruvanky, 2003). 

Prabowo (2003) juga menjelaskan bahwa bekatul merupakan dedak yang lolos 

ayakan 60 mesh. Menurut penelitian para ahli, kandungan gizi kulit ari beras atau 

bekatul nilainya 25% dan mata beras 66%, namun secara spesifik tergantung dari 

faktor agronomi, varietas padi, sistem dan derajat penyosohan (Admin, 2003). 

Menurut Prabowo (2003), padi yang digiling biasanya menghasilkan beras 60-

66%, menir 5-8%, dan bekatul 8-12%.  

 
Gambar 1. Bagian-bagian Beras (Orthoefer, 1996 dalam Aryusuk, 2008) 

  Bekatul melimpah di Indonesia, namun pemanfaatannya untuk manusia 

masih terbatas. Padahal nilai gizi bekatul sangat baik, kaya akan vitamin B, 
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vitamin E, asam lemak essensial, serat pangan, protein, oryzanol, dan asam ferulat 

(Ardiansyah, 2004). 

Secara kimiawi bekatul tersusun atas air, protein, lemak, vitamin, mineral 

dan serat. Kandungan proteinnya cukup tinggi, dengan daya cerna 73%. Memiliki 

kandungan 16-22% lemak (minyak) dan asam lemak utama lebih dari 90 % terdiri 

atas palmitat, oleat, linoleat, sisanya sekitar 3-4% lilin, dan 4% lemak yang tidak 

tersabunkan (Prabowo, 2003). Komposisi kimia dari bekatul dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Kimia Bekatul 
Komponen Jumlah  (%) 

Protein 
Lemak 
Serat 
Abu 
Pati 
Gula 

13,2 – 17,3 
17,0 – 22,9 
9,5 – 13,2 
9,2 – 11,5 

16,1 
6,4-6,5 

Sumber : Salunkhe et al (1992) dalam Garcia (2006) 
 
 Komposisi fitokimia bekatul sangat bervariasi, bergantung pada faktor 

argonomis, varietas padi (Ardiansyah, 2004), ketebalan luar secara anatomi, 

ukuran dan bentuk biji serta ketahanan padi terhadap pemecahan dan penyosohan 

(Luh, 1991). Jumlah antioksidan bekatul disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Jumlah antioksidan bekatul  
No Jenis  Antioksidan Jumlah (ppm) 
1 Gamma Oryzanol 2200-3000 
2 Tokoferol dan Tokotrienol 220- 320 
3 Fitosterol 2230-4400 
4 Polifenol rendah 
5 Fosfolipid rendah 
6 Asam amino rendah 
7 Kelator besi rendah 
8 Vitamin B rendah 
9 Karotenoid 0,9-1,6 
10 Enzim rendah 
Sumber : Helal (2005) 

 

2.1.1 Stabilisasi bekatul 

 Bekatul sangat mudah rusak karena aktivitas hidrolitik dan oksidatif dari 

enzim lipase yang berasal dari dalam bekatul (endogenous) maupun aktivitas 

mikroba. Untuk memperoleh bekatul awet dengan mutu yang tinggi seluruh 

komponen penyebab kerusakan harus dikeluarkan atau dihambat, dan pada saat 

bersamaan kandungan komponen bioaktifnya juga harus tetap dijaga (Ardiansyah, 

2004). Winarno (1992) menambahkan, uap panas yang dihasilkan sangat baik 

digunakan  untuk mendestruksi mikroba dengan cara inaktivasi beberapa enzim 

penting yang terdapat pada mikroba. Untuk menginaktifkan enzim dan membunuh 

mikroba pada bahan pangan digunakan autoklaf dengan suhu 121°C selama 15-20 

menit. 

Menurut Damayanthi (2001), stabilisasi tepung bekatul dari padi varietas 

IR-64 dan Cisadane muncul dengan metode pemanasan basah yaitu dengan 

autoklaf suhu 121°C selama 3 menit tidak memberikan perubahan yang nyata 

pada peningkatan asam lemak bebas yang tersimpan pada suhu 37°C selama 144 

jam dan tidak terjadi perubahan yang nyata pada total tokoferol. 
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2.1.2 Minyak bekatul  

 Minyak bekatul berwarna kuning dan jernih. Dari 100 gram bekatul bisa 

dihasilkan minyak sebanyak 22,13 gram. Sedangkan komposisi kandungan lemak 

dalam minyak bekatul ini adalah 80 persen asam lemak tak jenuh (asam oleat dan 

linoleat) dan 20 persen merupakan asam lemak jenuh (Soedjanaatmadja, 2002). 

Bekatul mengandung 10-26% minyak bekatul. Minyak bekatul 

mengandung komposisi asam lemak yang hampir sama dengan minyak kacang 

yaitu sebesar 49,9% asam oleat dan 35,4% asam linoleat. Minyak bekatul juga 

mengandung asam oleat, linoleat dan palmitat dalam jumlah yang cukup tinggi. 

Kadar asam linolenat pada minyak bekatul hanya sebesar 0,19% sehingga minyak 

bekatul lebih rentan terhadap oksidasi dibandingkan minyak kedelai. Asam lemak 

lain seperti asam arakidonat, eikosanoat, behenoat, kaproat dan miristat ada dalam 

jumlah yang kecil (Tahira, 2007). Profil asam lemak pada minyak bekatul 

disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Profil Asam Lemak pada Minyak Bekatul 
Asam Lemak Jumlah (%) 

Kaproat 
Miristat 
Palmitat 
Palmitoleat 
Heptadekanoat 
Stearat 
Oleat 
Linoleat 
Linolenat 
Arakidonat 
Eikosanoat 
Behenoat  

0,31
0,02

16,74
0,22
0,07
1,79

42,79
34,65
0,19
0,64
0,70
0,20

Sumber : Tahira (2007) 
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 Kira-kira 95-98% dari minyak dapat diekstrak (Amarasinche dan 

Gangodavilage, 2004 dalam Zigoneanu (2006). Komponen minyak bekatul adalah 

0,1-0,14% vitamin E, 0,9-2,9% oryzanol, konsentrasi tersebut dapat berbeda nyata 

sesuai dengan sumber bekatul tersebut (Diack dan Saska, 1994; Lloyd et al., 2000; 

Hu et al., 1996 dalam Zigoneanu. 2006).  

 Minyak bekatul merupakan ekstrak dari bekatul mentah atau telah di 

sterilisasi menggunakan metode ekstraksi dengan pelarut, dimana heksan dan 

pertolium eter merupakan pelarut yang lebih disukai (Salunkhe et al, 1992; 

Orthoefer 1996 dalam Aryusuk, 2008). Proses ekstraksi tetap pada melarutkan 

bekatul dalam pelarut, memindahkan minyak dengan perkolasi dan filtrasi. Pelarut 

akan dipindah dari “miscella” (minyak dan pelarut) dengan cara ”stripping” dan 

setelah itu diperas dan didapat kembali (Garcia, 2006). 

 Minyak bekatul padi mampu menurunkan secara nyata kadar kolestrol 

darah, LDL, kolestrol, VLDL kolestrol dan dapat meningkatkan kadar kolestrol 

darah. Kemampuan minyak bekatul padi menurunkan kolestrol darah karena 

adanya senyawa oryzanol dan kemampuan bahan lain yang tidak tersabunkan 

(Ardiansyah, 2004). 

 

2.2  Vitamin E  

Vitamin E merupakan salah satu fitonutrien yang penting dalam minyak. 

Secara alami terdiri dari delapan isomer, yaitu empat tokoferol (alfa, beta, gamma 

dan delta) dan empat tokotrienol homolog (alfa, beta, gamma dan delta). Semua 

isomer tersebut memiliki bagian yang penting yaitu: bagian kepala atau cincin 
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kroman, bagian ekor yang disebut ekor fitil untuk tokoferol, dan gugus aktif pada 

bagian kepala molekul yang disebut gugus hidroksil. Cincin kroman memiliki 

gugus kimia yang disebut gugus hidroksil. Alfa-tokoferol dan tokotrienol 

memiliki tiga gugus hidroksil, sedangkan beta dan gamma memiliki dua gugus 

metil tetapi pada posisi yang berbeda dan  delta hanya memiliki satu gugus metil. 

Tokotrienol memiliki tiga ikatan ganda pada bagian ekor sedangkan  tokoferol 

tidak mempunyai ikatan ganda. Ikatan  tunggal berarti atomnya dapat dibagikan 

pada dua elektron, ikatan ganda berarti dapat memberikan empat elektron  

(Carotech, 2007 dalam Garcia, 2006). 

Tokoferol mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai vitamin E dan berperan 

sebagai antioksidan yang penting. Dalam tubuh, α-tokoferol sangat efektif untuk 

menon-aktifkan radikal bebas dan menghentikan reaksi berantai (Larsen, 1991). 

 

Gambar 2. Struktur Komponen Vitamin E (Shin dan Godber, 1994 dalam 
Zigoneanu, 2006) 
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Tabel 4. Struktur dan Sifat Kimia Tokoferol 

Nama kimia 
(2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12 
-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-chromen-6-ol 

Rumus kimia  C29H50O2 
Berat molekul 430.69 g/mol 
Densitas 0.950 g/cm³ 
Titik cair 2.5-3.5 °C 
titik didih 200-220 °C at 0.1 mmHg 
Sumber: Anonymous, 2007  

 

Vitamin E sebagai antioksidan berfungsi sebagai pelindung membran sel 

tubuh, lemak, dan vitamin A; menunda penuaan dini karena efek radikal bebas; 

mencegah pertumbuhan kanker; menurunkan kadar gula darah pada penderita 

diabetes; serta mencegah atherosclerosis (Warren, 2004).    

Nilai vitamin E yang diperoleh pada bekatul bervariasi yang disebabkan 

oleh banyak faktor, seperti prosedur pengolahan, waktu penyimpanan dan kondisi 

penyimpanan, persiapan sampel dan variasi metode analisis. Pemanasan dengan 

suhu tinggi, penyimpanan dan pembekuan pangan dalam waktu lama juga dapat 

menghilangkan vitamin E (Eitenmiller, 2004). Menurut Cheruvanky (2003), 

Bekatul juga kaya akan vitamin B kompleks yang sangat penting untuk kesehatan 

tubuh, terutama kesehatan sistem syaraf dan otak serta kandungan lain seperti 

beta-karoten sebagai prekursor vitamin A. 

 

2.3  Antioksidan 

Kochhar dan Rossell (1990) menjelaskan bahwa secara umum antioksidan 

didefinisikan sebagai senyawa yang dapat menunda, memperlambat dan 

mencegah proses oksidasi lipid. Dalam artian khusus adalah sebagai zat yang 

dapat menunda atau mencegah terjadinya reaksi antioksidasi radikal bebas dalam 
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oksidasi lipid. Giese (1996) juga menjelaskan, antioksidan pangan merupakan 

suatu substansi yang berfungsi sebagai penghambat radikal bebas dengan cara 

menghambat pembentukan radikal bebas yang berpotensi untuk autooksidasi. 

Berdasarkan sumbernya antioksidan dibagi dalam dua kelompok, 

antioksidan sintetik (antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesa reaksi kimia) 

dan antioksidan alami (antioksidan hasil ekstraksi bahan alami) (Trilaksani, 2000). 

Pratt dan Hudson (1990) menyatakan, senyawa antioksidan alami 

tumbuhan umumnya adalah senyawa fenolik atau polifenolik yang dapat berupa 

golongan flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, tokoferol, dan asam-asam 

organik polifungsional. 

 

2.3.1 Mekanisme Antioksidan 

 Menurut Kochhar dan Rossell (1990) antioksidan dapat bekerja dengan 

dua cara : 

1. membentuk kembali molekul lemak. Dengan demikian jika antioksidan 

diberikan maka akan menghambat proses autooksidasi. 

2. Berperan sebagai donor atom hidrogen pada radikal bebas membentuk 

hidroperoksida dan sebuah radikal bebas untuk antioksidan. Radikal bebas 

antioksidan ini lebih stabil daripada radikal bebas lemak karena struktur 

resonansi elektron dalam cincin aromatik antioksidan. Dengan demikian akan 

menghentikan reaksi oksidasi berantai. 

Gordon (1990) juga menjelaskan, sesuai mekanisme kerja, antioksidan 

memiliki dua fungsi. Fungsi pertama dari antioksidan yaitu sebagai pemberi atom 
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hidrogen. Antioksidan (AH) yang mempunyai fungsi utama tersebut sering 

disebut sebagai antioksidan primer. Senyawa ini dapat memberikan atom hidrogen 

secara cepat ke radikal lipid (R*, ROO*) atau mengubahnya ke bentuk lebih stabil 

dibandingkan radikal lipid. Fungsi kedua merupakan fungsi sekunder antioksidan, 

yaitu memperlambat laju autooksidasi dengan berbagai mekanisme diluar 

mekanisme pemutusan rantai autooksidasi dengan perubahan radikal lipid ke 

bentuk lebih stabil. 

Selain mekanisme diatas, banyak mekanisme lain yang lebih mengarah 

pada peranan antioksidan terhadap kesehatan. Kim (2005) dalam Zigoneanu 

(2006) menyebutkan bahwa aktivitas antioksidan dapat bekerja melalui beberapa 

mekanisme, yaitu mencegah reaksi inisiasi, penghambatan pembentukan 

peroksida, penghambatan pemecahan hidrogen yang berkelanjutan, kapasitas 

mereduksi dan penangkapan radikal. 

 

2.3.2 Mekanisme Antioksidan Vitamin E 

Fungsi vitamin dan khususnya α-tokoferol sebagai antioksidan adalah 

didasarkan pada stabilitas tinggi pada radikal tokoferol, yang mana ini terbentuk 

dari hilangnya “phenolic hydrogen”. Bentuk radikal yang baru dapat mengikat 

hasil radikal lain pada produk non-radikal, atau ini dapat berubah kembali menjadi 

α-tokoferol. Radikal alfa tokoferoksil sama sekali tidak berubah karena  elektron 

atom yang tidak berpasangan pada oksigen ditempatkan pada cincin aromatis 

(Bramley et al., 2000 dalam Zigoneanu, 2006). 
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 Machlin (1991) menjelaskan, reaksi autooksidasi dan antioksidan terdiri 

dari Inisiasi (formasi radikal bebas), yaitu reaksi asam lemak menjadi radikal 

asam lemak dengan bantuan initiator. Reaksi sebagai berikut : 

LH initiator  L•   

Setelah terbentuk radikal asam lemak, terjadi reaksi radikal dengan oksigen, dan 

terbentuklah radikal peroksida. Dengan reaksi : 

L• + O2    LO2• 

Selanjutnya terjadi propagasi, yaitu radikal peroksida bereaksi dengan asam lemak 

hingga terbentuk radikal asam lemak dan ROOH. Reaksi sebagai berikut:  

LO2• + LH   L• + ROOH 

Reaksi antioksidan pun terjadi, yaitu reaksi antara radikal peroksi dengan 

tokoferol sehingga terbentuk tokoferol dan hidroperoksida. Dengan reaksi: 

LO2• + E   E + LOOH 

Setelah itu terjadi regenerasi didalam tubuh. Radikal tokoferol, radikal peroksidan 

dan tokoferol diregenerasikan dengan bantuan enzim dehidro askorbat reduktase 

atau glutamin reduktase. Dengan reaksi sebagai berikut:  

E• + C    E + C• 

C• + NADPH         semidehidro askorbat reduktase C + NADP 

E• + 2GSH  enzim?  E• + GSSG 

GSSG + NADPH  glutation reduktase          2GSH + NADP 

Selanjutnya pada tahapan terakhir, yaitu tahap terminasi. Radikal tokoferol 

bergabung membentuk dimer dan bereaksi lebih lanjut sehingga stabil atau 
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bereaksi lebih lanjut dengan radikal peroksi sehingga terbentuk senyawa yang 

stabil. Dengan reaksi sebagai berikut:  

E• + E•   E-E (dimer) 

E• + LO2•  EOOL  

Keterangan: 
LH  : asam lemak 
L• : radikal asam lemak 
LO2• : radikal peroksi 
E : tokoferol 
E• : radikal tokoferol 
LOOH : hidroperoksida 
C : asam askorbat 
C• : radikal asborbat 
GSH : reduced glutation 
GSSG : oxidized glutation 

 

2.4  Ekstraksi  

 Ekstraksi adalah suatu cara pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu 

bahan yang merupakan sumber komponen tersebut. Komponen yang dipisahkan 

dengan ekstraksi, dapat berupa padatan dari suatu sistem campuran padat-cair atau 

berupa cairan dari suatu sistem campuran cair- cair (Hui,1992). 

Menurut Hui (1992), Efektifitas dari ekstraksi tidak dapat dilepaskan dari 

kemampuan bahan pengekstrak untuk melarutkan senyawa yang diekstrak. 

Peristiwa pembentukan larutan dikatakan sebagai interaksi antara pelarut dengan 

zat yang dilarutkan. Ekstraksi terdiri dari tiga tahap, diantaranya : 

1. Pencampuran bahan baku dengan pelarut sehingga terjadi kontak dari 

keduanya. 

2. Pemisahan bahan baku. 
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3. Pengambilan bahan terlarut dari pelarut. 

Dalam melarutkan suatu komponen bahan, hal utama yang harus 

diperhatikan adalah pemilihan jenis pelarut yang mempunyai polaritas hampir 

sama dengan bahan yang dilarutkan (Pomeranz dan Meloan, 1994). 

 

2.4.1 Ekstraksi Minyak 

Prinsip dari proses ini adalah ekstraksi dengan melarutkan minyak dengan 

pelarut minyak dan lemak. Pada cara ini dihasilkan bungkil dengan kadar minyak 

yang rendah yaitu sekitar 1 % atau lebih rendah. Pelarut lemak atau minyak yang 

biasa dipergunakan dalam proses ekstraksi dengan pelarut adalah petroleum eter, 

gasoline karbon disulfida, karbin tetraklorida, benzena, dan normal heksan 

(Zigoneanu, 2006). 

Droplet-droplet minyak akan dikelilingi oleh droplet heksan yang 

jumlahnya lebih banyak dalam campuran. Ketika campuran minyak dan heksan 

disimpan dalam suhu rendah, mekanisme pembentukan kristal terjadi. Ketika suhu 

diturunkan, gerakan termal molekul dalam campuran melambat sehingga jarak 

antar molekul menjadi lebih kecil (Winarno, 1997).  

Kemurnian dari pelarut sangat penting dalam ekstraksi, alkohol rantai 

pendek yang polar juga dapat dijadikan alternatif menggantikan pelarut non polar 

dalam mengekstrak minyak dan antioksidan dari minyak bekatul (Hu et al, 1996; 

Proctor dan Bower, 1996 dalam Zigoneanu, 2006).  

Pelarut yang paling dipilih untuk ekstraksi minyak adalah heksan (Bera, 

2006; Mazza, 1998 dalam Zigoneanu, 2006), heksan merupakan pelarut yang 
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digunakan untuk mengekstrak minyak bekatul beras (Hu et al, 1996). Penelitian 

Hu (1996) menyebutkan bahwa untuk mengekstrak minyak bekatul, perbandingan 

bekatul dan pelarut terbaik adalah 1:3 (b/v). 

 

2.4.2  Penyabunan (Saponifikasi) 

Saponifikasi ialah suatu proses untuk memisahkan asam lemak bebas dari 

minyak atau lemak dengan cara mereaksikan asam lemak bebas dengan basa atau 

pereaksi lainnya sehingga membentuk sabun (soap stock). Pemisahan asam lemak 

bebas dapat juga dilakukan dengan cara penyulingan yang dikenal dengan istilah 

deasidifikasi (Arifin, 2007). Fraksi tersabunkan dari minyak bekatul berasal dari 

asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh, sedangkan fraksi tidak 

tersabunkan mengandung tokoferol, α-oryzanol dan skulene (Rukmini dan 

Raghuram, 1991 dalam Zigoneanu, 2006). 

Proses ini paling banyak menggunakan kaustik soda karena lebih efisien 

dan lebih murah. Penambahan kaustik soda akan bereaksi dengan asam lemak 

bebas membentuk sabun yang mengendap dengan membawa serta lendir, kotoran 

dan sebagian zat warna (Allen, 1997). Penambahan asam askorbat diambil dari 

penelitian Ahmadi (1997) yang menyebutkan bahwa asam askorbat berfungsi 

sebagai antioksidan. Ketaren (1986) menambahkan bahwa beberapa antioksidan 

dari tipe asam biasanya bersifat sinergis dengan antioksidan lain, yaitu asam 

askorbat, asam fumerat, asam malat dan asam sitrat.  

Jika fraksi kasar tersebut direaksikan dengan natrium hidroksida (NaOH) 

maka lemak, lilin, senyawa lipid, dan asam lemak bebas akan membentuk sabun. 
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Persenyawaan sabun ini akan terdispersi dalam lapisan air. Hasil lainnya yaitu 

gliserol, fosfat alkohol dan amina terlarut dalam air, sedangkan golongan sterol, 

pigmen, hidrokarbon bersifat tidak larut dalam air. Dengan demikian semua jenis 

lipid termasuk fraksi dapat disabunkan “saponifiable fraction” kecuali 

persenyawaan sterol, pigmen dan hidrokarbon (Hamilton, 2000). 

Reaksi penyabunan terhadap fraksi tersabunkan (lemak, lilin, fosfolipid) 

adalah sebagai berikut (Arifin, 2007) :  

Lemak Kasar    Produk Penyabunan 
• Lemak   * garam Na- as. Lemak + gliserol 
• Lilin   * garam Na- as. Lemak + alkohol  
• Fosfolipida   * garam Na- as. Lemak + gliserol+ Na3PO4 + amina 
 
• Sterol     
• Hidrokarbon  * Tidak bereaksi (tidak dapat disabunkan) 
• Pigmen 

Reaksi saponifikasi dan struktur dasar senyawa sabun yang dihasilkan 
ialah sebagai berikut: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gambar 3. Reaksi saponifikasi (Arifin, 2007) 
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Lebih dari 95% dari sebagian besar unsur ”crude oil” dan lemak terdiri 

dari campuran triasilgliserol. Fraksi non-triasilgliserol mengandung sejumlah 

variabel dari fosfolipida, asam lemak bebas, hasil oksidasi, bahan yang tidak 

tersabunkan (tokoferol, sterol, hidrokarbon,dll), dan kotoran lainnya. Komponen 

Utama dari fraksi yang tidak tersabunkan adalah (0.3-2.0%) termasuk sterol, 

tokoferol, hidrokarbon, pigmen (gossypol, klorofil), dan vitamin (Hamilton, 

2000). Tokoferol terdapat pada bagian yang tidak tersabunkan perlu dimurnikan 

lagi karena masih tercampur dengan bahan-bahan yang tidak tersabunkan lainnya 

(sterol, tokotrienol, hidrokarbon) (Pitoyo, 1991 dalam Ahmadi, 1997).  

 

2.4.3  Kristalisasi  

Fraksinasi dengan metode kristalisasi pelarut merupakan suatu proses 

pemisahan dimana minyak akan dikristalkan secara selektif dan fase cair yang 

tertinggal akan dipisahkan melalui penyaringan atau sentrifugasi. Kristalisasi 

dengan pelarut merupakan metode yang paling sesuai karena mampu 

menghasilkan konsentrat yang lebih murni (Khrishnamurthy dan Kellens, 1995 

dalam Hayati, 2005). 

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan kristal menurut Hartel 

(2001) adalah: 

a. Kondisi lewat jenuh dan lewat dingin 

Kondisi lewat jenuh atau lewat dingin merupakan gaya dalam proses 

kristalisasi. Sampai pada batas tertentu, meningkatnya gaya akan 

mempercepat pertumbuhan inti kristal. 
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b. Sumber inti kristal 

Inti yang terbentuk pada pembentukan tipe heterogen memiliki 

kecenderungan dislokasi distribusi densitas yang berbeda dan tekanan internal 

lebih besar daripada inti yang terbentuk pada tipe sekunder. 

c. Densitas massa kristal 

Jumlah kristal dalam satu unit volume yang terdapat dalam larutan akan 

berpengaruh pada tingkat pertumbuhan setiap kristal. Kedekatan kristal 

tersebut akan menutup sebagian tempat penghamburan kristal. Pada sebagian 

besar bahan pangan, tingkat pertumbuhan kristal akan menurun ketika kristal-

kristal tersebut terlalu padat. 

d. Bahan tambahan dan  kotoran 

Kotoran dapat menghambat pertumbuhan kristal melalui tiga cara: (1) 

pembatasan pindah massa molekul baik menuju atau menjauhi permukaan 

kristal yang sedang tumbuh, (2) adsorpsi kotoran pada permukaan kristal yang 

sedang tumbuh dan (3) penggabhungan kotoran kedalam kisi kristal yang 

kemudian akan merusak struktur kisi kristal. 

Vitamin E yang merupakan senyawa non polar dan heksan yang 

merupakan pelarut non polar mempunyai interaksi Van der Waalls (Casiday dan 

Frey, 2001). Droplet-droplet fraksi vitamin E akan dikelilingi oleh droplet heksan 

yang jumlahnya lebih banyak dalam campuran. Ketika campuran minyak dan 

heksan disimpan dalam suhu rendah, mekanisme pembentukan kristal terjadi. 

Ketika suhu diturunkan, gerakan termal molekul dalam campuran melambat 

sehingga jarak antar molekul menjadi lebih kecil (Winarno, 1997).  
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2.5 Pelarut 

Terdapat dua pertimbangan utama dalam memilih jenis pelarut, yaitu 

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

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

yang diinginkan saja, mempunyai kelarutan yang besar, tidak menyebabkan 

perubahan secara kimiawi pada komponen ekstrak dan titik didih kedua bahan 

tidak boleh terlalu dekat (Bernasconi, 1995). Kelarutan suatu komponen 

tergantung derajat polaritas pelarut yang ditentukan oleh konstanta dielektrikum 

(Sax dan Lewis, 1998 dan Voight, 1996), ditunjukkan oleh Tabel 5. 

Tabel 5. Konstanta Dielektrikum dan Tingkat Kelarutan Beberapa Pelarut 
dalam Air 

Jenis Pelarut Konstanta Dielektrikum Tingkat Kelarutan dalam Air 
Heksana 
Petroleum Eter 
Benzena 
Toluena 
Kloroform 
Etil Asetat 
Metil Asetat 
Metilen Klorida 
Butanol 
Propanol 
Aseton 
Etanol 
Metanol 

1,89 
1,9 
2,28 
2,38 
4,81 
6,02 
6,68 
9,08 
15,8 
20,1 
20,70 
24,30 
33,60 

Tidak larut 
Tidak larut 
Tidak larut 
Tidak larut 

Sedikit 
Sedikit 
Sedikit 
Sedikit 
Sedikit 
Sedikit 
Larut 
Larut 
Larut 

Sumber: Sax dan Lewis, 1998. 

 

2.5.1  Heksana  

Heksana (hexane) adalah hidrokarbon alkana dengan rumus kimia 

CH3(CH2)4CH3. Heksana adalah isomer isoheksana, metil pentana, dan dimetil 

butana. ”hex” berarti memiliki enam atom karbon dan ”ane” berarti atom 
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karbonnya dihubungkan rantai tunggal. Ikatan pada heksana yang tunggal dan 

sifatnya yang kovalen menjadikannya tidak reaktif. Karena sifat ini, heksana 

sering digunakan sebagai pelarut inert pada reaksi organik. Heksana mempunyai 

karakteristik sangat tidak polar, volatil, mempunyai bau yang dapat menyebabkan 

pingsan. Berat molekul heksana adalah 86.2 memiliki titik leleh dari -94.3˚C 

sampai -95.3 ˚C. Titik didih heksana pada tekanan 760 mmHg adalah 66-71˚C 

(Anonymous, 2008b). Dengan karakter titik didih heksan yang rendah, akan 

memudahkan pemisahan heksan dengan bahan terlarut (Kuswardhani, 2007). 

Heksan memang beracun, tetapi tingkatnya relatif rendah (”Institut 

national de recherche et de securite”, 2005). Residu heksan tidak terkonsentrasi 

pada tanaman maupun hewan sehingga tidaklah benar jika dikatakan bahwa dapat 

menyebabkan kanker pada manusia (Kuswardhani, 2007). Food and Drug 

Administration (FDA) 1987, dalam Kuswardhani (2007), menyatakan bahwa  

pemberian batasan jumlah sisa pelarut yang masih diperkenankan dalam bahan 

makanan yang ditunjukkan oleh Tabel 6. 

Tabel 6. Residu Pelarut Organik yang Diizinkan dalam Makanan 

Jenis Pelarut Residu (ppm) 
Aseton 30 
Etilen klorida 30 
Etanol 30 
Heksan 25 
Isopropil alkohol 50 
Metilen diklorida 30 
Metanol 50 

Sumber: “FDA (1987) dalam Kuswardhani (2007). 
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III. METODOLOGI 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan mulai 26 Desember hingga 22 Juli 2008 di 

Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Hasil Pertanian, Laboratorium Mikrobiologi 

Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian dan 

Laboratorium Sentral Pangan Universitas Brawijaya Malang.  

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, penyaring vakum, 

ayakan 60 mesh, ”rotary evaporator” merk BUCHI B-490, ”freezer” dan 

”refrigerator” pada lemari pendingin merk Sharp, ”shaker water bath”, peralatan 

gelas merk Scott Duran, Pyrex dan Boro, dan kertas saring kasar dan halus. Alat 

yang digunakan untuk analisa adalah spektrofotometer  merk UNICO (UV-2100), 

“lovibond” 1000 comparator, sentrifusa, inkubator, vorteks merk Turbo Mixe Lw 

Scientific Inc, neraca analitis merk Denver Instrument, kondensor, labu takar, 

”water bath” merk Memmert Tipe W 350 produksi Jerman, ”Hot plat” merk 

Labinco L 32 dan  labu pemisah.  

 

3.2.2 Bahan 

 Bahan baku utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah bekatul 

beras dari penggilingan padi di Jl. Piranha kota Malang Jawa Timur. Bahan baku 
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tambahan antara lain; heksan spesifikasi teknis, etanol, KOH 50%, Na2SO4 dan  

akuades yang diperoleh dari Toko Panadia, Laboratorium Biokimia Jurusan THP, 

Laboratorium Kimia Fakultas MIPA dan Laboratorium Sentral Pangan 

Universitas Brawijaya Malang. 

 Bahan yang digunakan untuk menganalisa adalah alkohol absolut, H2SO4,  

aquades, dietil eter, asam sulfat anhidrous, gas nitrogen, HNO3 pekat, asam asetat, 

kloroform, Na2S2O3 0,1 N, metanol, larutan DPPH 0,2 mM, heksan, KOH 50%, 

ethanol, NaOH, asam oksalat, dan indikator PP. Bahan pembantu analisa adalah 

kertas saring  Whatman No.1 dan aluminium foil. Bahan-bahan tersebut diperoleh 

dari dari Toko Panadia, Laboratorium Biokimia Jurusan THP, Laboratorium 

Kimia Fakultas MIPA dan Laboratorium Sentral Pangan Universitas Brawijaya 

Malang. 

 

3.3 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial dengan dua 

faktor. Faktor pertama adalah suhu kristalisasi yang terdiri dari dua level (0° dan 

10°C) dan faktor kedua adalah lama waktu kristalisasi yang terdiri dari tiga level 

(24, 30 dan 36 jam) dengan tiga kali ulangan sehingga terdapat 18 satuan 

percobaan. Perlakuan-perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

Faktor S : Suhu kristalisasi  

 S1 = 0˚C  

 S2 = 10˚C 
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Faktor L : Lama kristalisasi  

 L 1 = 24 jam 

 L 2 = 30 jam 

 L 3 = 36 jam 

Dari kedua faktor tersebut diperoleh enam kombinasi perlakuan sebagai 

berikut: 

S1 L 1 =  Suhu 0˚C dengan lama kristalisasi 24 jam  

S1 L 2 =  Suhu 0˚C dengan lama kristalisasi 30 jam 

S1 L 3 =  Suhu 0˚C dengan lama kristalisasi 36 jam 

S2 L 1 =  Suhu 10˚C dengan lama kristalisasi 24 jam 

S2 L 2 =  Suhu 10˚C dengan lama kristalisasi 30 jam 

S2 L 3 =  Suhu 10˚C dengan lama kristalisasi 36 jam 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu ekstraksi 

minyak dari bekatul, proses saponifikasi yang menghasilkan fraksi tidak 

tersabunkan dan pemurnian tokoferol dari fraksi tidak tersabunkan melalui 

metode kristalisasi. Diagram alir penelitian pemurnian tokoferol metode 

kristalisasi dapat dilihat pada Gambar 4. Adapun rincian tahapan pelaksanaan 

adalah sebagai berikut: 
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 Gambar 4. Diagram Alir Penelitian 
 

1) Ekstraksi Minyak Bekatul 

1. Bekatul hasil penyosohan pertama yang didapat dari penggilingan padi 

sebanyak 9 kg di kemas kedalam plastik bening tiap 1 kg. Bekatul tersebut 

di disterilisasi menggunakan autoklaf selama 3 menit pada suhu 121°C, 

berfungsi sebagai inaktivasi enzim lipase agar tidak terjadi ketengikan 

juga dapat mengkontrol pertumbuhan mikroba dan serangga. Lalu 

didinginkan sampai suhu 25°C-30°C.  

2. Dilakukan pengayakan mengunakan ayakan 60 mesh hingga didapat 

bekatul halus (lolos ayakan 60 mesh). 

3. Bekatul halus yang didapat, ditimbang sebanyak 60 gram. Dilakukan 

pencampuran dengan heksan sebanyak 180 ml. Campuran tersebut 

Ekstraksi 

Saponifikasi 

Fraksi tidak tersabunkan 

Kristalisasi 

Fraksi kaya Tokoferol 

Bekatul Halus 

Minyak bekatul  

Fraksi tersabunkan 

Fraksi Kristal (non 
tokoferol) 
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dimasukan ke dalam erlenmeyer 250 ml, lalu diaduk menggunakan spatula 

sampai larutan berwarna kuning.  

4. Erlenmeyer  tersebut dimasukan ke dalam ”shaker water bath”  dengan 

suhu 60°C selama 2 jam. Metode tersebut adalah metode ekstraksi secara 

digesti. Setelah itu didinginkan pada suhu ruang.  

5. Dilakukan penyaringan dengan penyaring vakum hingga didapatkan fraksi 

minyak dalam heksan berbentuk filtrat. Selain menghemat waktu, 

penyaringan menggunakan penyaring vakum juga dapat mengurangi 

pelarut dengan cepat menguap. 

6. Minyak yang diperoleh masih tercampur dengan heksan, lalu dipekatkan 

dengan rotary evaporator vakum dengan suhu 50° selama ± 10-15 menit 

(sampai pelarut hilang). Diharapkan minyak dapat terpisah dari pelarut 

heksan sehingga didapatkan minyak bekatul, dan pelarut heksan dibuang.  

7. Untuk membebaskan minyak dari pelarut heksan, dilakukan pembebasan 

heksan lanjutan dengan penyemprotan N2 selama ±30-45 menit, 

diharapkan tidak ada lagi pelarut yang terperangkap dalam minyak.  

8. Minyak yang didapat disimpan dalam botol yang kedap dan tidak tembus 

cahaya. Setelah itu dilakukan analisa kadar tokoferol, kadar asam lemak 

bebas, bilangan peroksida, aktivitas antioksidan, intensitas warna dan 

rendemen. Diagram alir proses ekstraksi, dapat dilihat pada Gambar 5 di 

halaman berikut: 
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Gambar 5. Proses Ekstraksi Minyak dari Bekatul Beras (Modifikasi dari 

Pandie, 2007) 

Ekstraksi secara digesti (60˚C) dengan waterbath selama 2 jam 

penyaringan Residu  

Filtrat 

Pemekatan dengan “rotary evaporator” vakum 
(50˚C) 

Minyak 
Bekatul 

Pelarut  

Pembuangan  

Heksan 180 ml 

Analisa: 
‐ Kadar tokoferol  

(metode Furter Meyer) 
‐ Kadar ALB (Cara Titrasi) 
‐ Bilangan Peroksida (metode 

Feritiosianat) 
‐ Aktivitas antioksidan  

(Metode DPPH) 
‐ Intensitas warna (Lovibond) 

60 g bekatul halus 

pengadukan 

Penyemprotan gas N2 ; 30 menit 

Pengayakan 60 mesh 

Autoklaf  selama 3 menit; 121ºC 

Bekatul Kasar 
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2) Penyabunan (Saponifikasi) 

1. Minyak hasil ekstraksi dari bekatul dilakukan proses penyabunan. Tiap 5 

gram minyak bekatul, masukan pada erlenmeyer 250 ml.  

2. Dilalukan penambahan pelarut etanol 96% sebanyak 44,15 ml, 2,5 ml 

KOH 50% dan asam askorbat 0,25 gram. 

3. Campuran  tersebut dipanaskan dalam waterbath pada suhu 65°C selama 

32 menit.  

4. Lalu erlenmeyer didinginkan dengan air  mengalir, selajutnya dipindahkan 

kedalam labu pemisah. Dilakukan penambahan 75 ml heksan dan 100 ml 

akuades, dikocok lambat kemudian didiamkan sampai terbentuk dua 

lapisan (air dibagian bawah dan heksan dibagian atas). 

5. Lapisan bagian bawah yang merupakan campuran air dan lemak yang 

membentuk sabun dikeluarkan, sisa bagian atas merupakan heksan yang 

tertinggal tercuci dari fraksi tersabunkan disaring dengan menggunakan 

NaSO4.  

6. Fraksi tidak tersabunkan disimpan dalam wadah gelap, siap untuk 

dianalisa kadar tokoferolnya, juga siap dilakukan kristalisasi. Diagram alir 

proses saponifikasi dapat dilihat pada Gambar 6 dihalaman berikut: 
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Gambar 6. Proses Saponifikasi Minyak Bekatul Beras (Modifikasi dari 

Ahmadi, 2004) 
 
 

0,25 g asam askorbat 

75 ml heksan  
100 ml akuades

5 g ekstrak minyak bekatul 

Pencampuran dalam  erlenmeyer 250 ml 

Fraksi tersabunkan 
(lapisan bawah) 

2,5 ml KOH 50% 

Pemanasan dalam water bath 
pada suhu 65oC, 32’

erlenmeyer didinginkan dengan air mengalir 

Pemindahan larutan ke labu 
pemisah 

Pengocokkan lambat dan didiamkan 

Lapisan atas disaring menggunakan Na2SO4 

Fraksi tidak tersabunkan dalam 
heksan 

Analisa: 
‐ Kadar tokoferol  

(metode Furter Meyer) 
‐ Intensitas warna 

( metode Lovibond) 

44,15 ml ethanol 

Fraksi tidak tersabunkan 

Pemekatan dengan “rotary evaporator” 
vakum (50˚C)
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3) Kristalisasi 

1. Proses kristalisasi membutuhkan 1000 ml fraksi tidak tersabunkan dalam 

heksan tiap perlakukan. Tiap 1000 ml fraksi tersebut dimasukan ke dalam 

wadah gelap.  

2. Proses kristalisasi berlangsung di dalam lemari pendingin dengan suhu 0 

dan 10°C dengan perlakuan seperti kombinasi pada rancangan percobaan. 

3. Ditiap-tiap waktu yang ditentukan, produk yang telah melalui proses 

kristalisasi disaring dengan kertas saring halus dalam kondisi suhu dingin 

dan stabil. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi peningkatan suhu yang 

fluktuatif. Setelah proses itu didapat fraksi kaya tokoferol dalam heksan 

4. Seperti pada proses ekstraksi, untuk membebaskan dari heksan, fraksi 

kaya tokoferol juga dilakukan penguapan heksan menggunakan rotary 

evaporator dengan suhu 50°C selama 10-15 menit. Hingga didapat fraksi 

kaya tokoferol. 

5. Lalu dilakukan penyemprotan N2 untuk membebaskan fraksi kaya 

tokoferol dari pelarut heksan. 

6. Fraksi kaya tokoferol bebas heksan disimpan dalam wadah kedap dan 

tidak tembus cahaya, dan fraksi kaya tokoferol tersebut siap untuk 

dianalisa kadar tokoferol, kadar asam lemak bebas, bilangan peroksida, 

aktivitas antioksidan, inetensitas warna dan rendemen. Diagram alir proses 

kristalisasi, dapat dilihat pada Gambar 7 dihalaman berikut: 
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Gambar 7. Proses Pemurnian Tokoferol dari Fraksi Tidak Tersabunkan  

(Modifikasi dari Hayati, 2005) 
 
 
 

3.5 Metode Analisa 

3.5.1 Analisa Fisik-kimia  

Analisa fisik-kimia bahan baku dilakukan  pada bahan yang sudah dalam 

bentuk minyak bekatul, analisa yang dilakukan meliputi analisa kadar tokoferol 

Fraksi tidak tersabunkan dalam 
heksan 1000 ml 

Suhu: 0, 10˚C 
Waktu: 24, 30, 36 jam 

Fraksi kaya 
Tokoferol  

Penyaringan 

Analisa: 
- Kadar tokoferol  

(metode Furter Meyer) 
- Kadar ALB (Cara Titrasi) 
- Bilangan Peroksida 

(metode Feritiosianat) 
- Aktivitas antioksidan  

(Metode DPPH) 
- Intensitas warna (metode 

Lovibond) 

Kristalisasi 

Kristal (fase padat) 

Filtrat (fase cair) 

Penguapan heksan dengan “rotary evaporator” 
vakum (50˚C) heksan 

Penyemprotan N2; 30 menit 
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menggunakan metode spektrofotometer Furter Meyer (Apriantono dkk, 1989) dan 

warna mengunakan alat Lovibond. Pada tahap akhir penyabunan, dilakukan 

analisa vitamin E pada fraksi yang tidak tersabunkan. 

Analisa fraksi kaya tokoferol meliputi analisa kadar tokoferol, analisa 

kadar asam lemak bebas cara titrasi (Mehlenbancher, 1960 dalam Sudarmadji, 

1997), penetepan bilangan peroksida metode Hills dan Thiel yang dimodifikasi 

oleh Chapman dan Mackay (cit Adnan, 1980), aktifitas antioksidan penangkapan 

radikal bebas Metode DPPH (Hatano, et al. 1998) dan analisa warna (Lovibond). 

Prosedur analisa selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

3.5.2 Analisa Data 

 Analisa data yang digunakan adalah ”Analysis of Variance (ANOVA)” 

pada Rancangan Acak Kelompok (RAK) disusun secara faktorial untuk 

mengetahui pengaruh kombinasi antara suhu dan lama kristalisasi terhadap 

kualitas fraksi kaya tokoferol yang dihasilkan. Apabila terjadi interaksi antara dua 

perlakuan dilakukan uji pembanding DMRT dengan α=5%. Jika tidak terjadi 

interaksi, maka digunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan taraf 

kepercayaan α=0,05. Penentuan perlakuan terbaik menggunakan metode Indeks 

Efektifitas (De Garmo et al, 1984).  
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

  
 

4.1  Karakteristik Bahan Baku  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bekatul beras tipe IR-

64. Bekatul yang akan diekstraksi adalah bekatul lolos ayakan 60 mesh dan sudah 

mengalami inaktivasi enzim lipase. Pengayakan dengan ayakan 60 mesh bertujuan 

untuk memilih bekatul halus, diharapkan bekatul sudah tidak tercampur dengan 

sekam. Ukuran yang kecil juga memperluas permukaan kontak dengan pelarut 

sehingga menghasilkan ekstrak minyak yang banyak. Hasil perolehan bekatul 

lolos 60 mesh dari bekatul kasar dapat dilihat pada Tabel 7 

Tabel 7. Data Perolehan Bekatul 60 mesh dari Bekatul Kasar 
 Berat Bekatul 

Kasar  
Rendemen Bekatul 

60 mesh  
Berat 

Residu  
Jumlah 8810,600 g 42,789 % 57,21 % 

Dari Tabel 7 diatas dapat diketahui jumlah rendemen bekatul lolos ayakan 

60 mesh yang diperoleh lebih kecil dari berat ampas. Bagian terbesar dari bekatul 

beras adalah bekatul kasar sehingga rendemen bekatul halus lebih kecil jika 

dibandingkan berat total dari bekatul beras keseluruhan, dengan rata-rata 

rendemen 42,78 % dari berat awal. 

Bekatul halus yang diperoleh, diekstraksi untuk mengeluarkan minyak 

yang mengandung tokoferol. Prinsip dari proses ini adalah melarutkan minyak 

dalam pelarut minyak dan lemak. Proses ekstraksi menggunakan metode digesti 

selama 2 jam mengunakan ”shaker waterbath”. Hasil ekstraksi yang telah 

dipisahkan dari residu (ekstrak dalam pelarut) kemudian diuapkan pelarutnya 

dengan “rotary evaporator”, sisa pelarut dalam ekstrak dihembus dengan gas 
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nitrogen agar pelarut menguap seluruhnya, sehingga yang tertinggal adalah 

minyak bekatul bebas heksan. Dari hasil proses tersebut didapat rendemen minyak 

bekatul dengan rerata sebesar 21,011%, kemudian minyak bekatul dianalisa fisik-

kimia. Hasil analisa fisik-kimia minyak bekatul dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8.  Data Analisa Fisik-Kimia Minyak Bekatul dan Literatur 
Analisa  Hasil Analisa Data Literatur 
Kadar Tokoferol (mg/g) 3,886 10-14 mg/ga 
Kadar Asam Lemak Bebas (%) 12,730 3-20b 
Aktivitas Antioksidan (%) 39,328 41.64 ± 5,04c 

Bilangan Peroksida (mek/kg) 20,702 0,92c  
Rendemen (%) 21,011 10-26a 
Warna 75 --- 

Keterangan: a. Zigoneanu, 2006; b. Orthoefer 1996 dalam Aryusuk, 2008; c.  Tahira, 
2007. 

 
 Hasil analisa kadar tokoferol didapat rata-rata 3,886 mg/g (Tabel 8). 

Jumlah ini menunjukan bahwa di tiap gram minyak bekatul terdapat tokoferol 

sebesar 3,886 mg/g. Tokoferol merupakan bagian dari vitamin E, Larsen (1991) 

menyatakan bahwa tokoferol mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai vitamin E dan 

berperan sebagai antioksidan yang penting. Dalam tubuh, tokoferol sangat efektif 

untuk menon-aktifkan radikal bebas. 

 Hasil analisa aktivitas antioksidan pada minyak bekatul diperoleh rata-rata 

39,328% (Tabel 8). Zigoneanu (2006) menyebutkan aktivitas antioksidan pada 

minyak bekatul sebesar 41,64±5,04% (Tabel 8). Jika dibandingkan dengan 

penelitian  Zigoneanu (2006) tersebut, aktivitas antioksidan yang didapat pada 

penelitian ini cukup besar. Hal tersebut karena komposisi kimia bekatul 

tergantung dari faktor varietas padi dan metode ekstraksi, sehingga jumlah 

antioksidan berbeda-beda. Antioksidan yang terdapat pada minyak bekatul di 

dominasi oleh oryzanol dan tokoferol. 



35 
 

 

 Hasil analisa kadar asam lemak bebas pada minyak diperoleh rata-rata 

12,73% (Tabel 8). Aryusuk (2008) menyebutkan bahwa minyak bekatul 

mengandung 3-20% asam lemak bebas. Dengan demikian dapat dikatakan kadar 

asam lemak bebas yang didapat pada penelitian ini masih dalam jumlah yang 

kecil, walaupun diharapkan pada minyak tersebut tidak terdapat asam lemak 

bebas, karena asam lemak bebas merupakan salah satu indikasi kerusakan pada 

minyak. Sesridha (2000) menyebutkan asam lemak bebas merupakan indikator 

tingkat kerusakan minyak. Semakin besar kandungan asam lemak bebas, maka 

semakin tinggi kerusakan yang telah dicapai oleh minyak. Terbentuknya asam 

lemak bebas dapat disebabkan oleh oksidasi dan hidrolisis. Penelitian Prabhakar 

dan Venkateesh (1986) dalam Garcia (2006) menyebutkan bahwa minyak bekatul 

yang asam lemak bebasnya tidak mengalami oksidasi merupakan minyak yang 

sehat. Minyak tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan antioksidan alami 

yang terkandung. 

 Hasil analisa bilangan peroksida pada minyak bekatul diperoleh rata-rata 

20,702 mek/kg (Tabel 8), sedangkan peroksida dari penelitian Tahira (2007) 

sebesar 0,92 mek/kg. Diduga hal tersebut terjadi karena adanya perlakuan 

pendahuluan (proses sterilisasi) yang menggunakan suhu pemanasan diatas 60°C, 

yaitu suhu 121°C. Seperti pernyataan Lawson (1995) proses oksidasi yang 

mengakibatkan terbentuknya peroksida dan hidroperoksida sebenarnya reaksi ini 

merupakan reaksi lambat pada suhu rendah dan bertambah kecepatannya pada 

suhu tinggi dan kontak dengan udara. 
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Rendemen minyak bekatul yang diperoleh dari bekatul cukup tinggi, 

sebesar 21,011% (Tabel 8). Jika dibandingkan dengan data literatur sebesar 10-

26%, maka dapat dikatakan proses ekstraksi cukup efektif, namun belum 

mencapai jumlah maksimal. Hal tersebut diduga karena pengaruh dari varietas 

bahan baku dan metode ekstraksi yang berbeda. Pada penelitian Zigoneanu (2006) 

disebutkan bahwa hal ini disebabkan masih adanya sebagian minyak yang terikat 

dengan molekul/ senyawa lain sehingga tidak dapat terekstrak dengan pelarut 

seluruhnya. Selain itu ada kemungkinan sejumlah kecil minyak terperangkap 

dalam jaringan sehingga belum terekstrak dengan sempurna. Sesuai pernyataan 

Zigoneanu (2006) menyebutkan bahwa ekstraksi minyak bekatul secara 

konvensional menggunakan heksan dengan suhu 40-60°C menghasilkan 

rendemen minyak sebesar 20-22%. 

 

4.2  Hasil Penyabunan Minyak Bekatul 

 Tahap kedua dalam pemurnian fraksi kaya tokoferol adalah proses 

penyabunan atau saponifikasi. Minyak hasil ekstraksi dari bekatul disabunkan 

dengan menambahkan pelarut etanol, KOH dan asam askorbat.  

Hasil dari proses penyabunan didapat dua fraksi, yaitu fraksi tersabunkan 

pada bagian bawah yang terdiri dari asam lemak, fosfolipid dan lilin. Fraksi tidak 

tersabunkan pada bagian atas terdiri dari sterol, tokoferol, hidrokarbon dan skulen. 

Fraksi tersabunkan merupakan campuran air dan lemak, sedangkan fraksi tidak 

tersabunkan merupakan campuran fraksi tokoferol dan heksan.  
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Hasil perbandingan analisa kadar tokoferol dari minyak bekatul dan fraksi 

tidak tersabunkan disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 9. Data Analisa Kadar Tokoferol Minyak Bekatul dan Fraksi 
Tidak Tersabunkan 

 Minyak Bekatul 
 

Fraksi Tidak Tersabunkan 
 

Kadar Tokoferol 
(mg/g) 3,886 7,564 

Dari data Tabel 9 diatas dapat dibandingkan antara kadar tokoferol pada 

minyak bekatul dan fraksi tidak tersabunkan mengalami peningkatan. Hal tersebut 

terjadi sesuai dengan tujuan dari proses penyabunan yaitu memisahkan bagian 

yang tidak mengandung tokoferol (bagian tersabunkan), yaitu bagian yang larut 

dengan air sedangkan fraksi yang mengandung tokoferol merupakan bagian yang 

larut dengan heksan. Dimana pada proses penyabunan ada perlakuan terlarutnya 

bagian tidak tersabunkan dengan larutan heksan. Jika bagian yang tidak 

tersabunkan merupakan fraksi yang mengandung tokoferol, dapat disimpulkan 

dengan berkurangnya bagian yang tidak mengandung tokoferol menyebabkan 

semakin tinggi kadar tokoferol pada fraksi yang tidak tersabunkan. 

 

4.3 Analisa Fisik-Kimia Fraksi Kaya Tokoferol 

4.3.1 Kadar Tokoferol 

Analisa kadar tokoferol digunakan untuk mengukur kadar vitamin E, dalam 

bentuk tokoferol. Pada pengukuran kadar tokoferol menggunakan metode Furter-

Meyer dengan alasan metode ini lebih sensitif namun membutuhkan lebih banyak 

waktu dan sampel dibandingkan metode Emerie-Engel (Apriyantono dkk, 1989). 
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Kadar tokoferol dinyatakan sebagai mg tokoferol tiap 1g fraksi kaya tokoferol 

atau fraksi minyak.  

Kadar tokoferol berkisar antara 6,960 sampai 17,843 mg/g (Lampiran 2a). 

Pengaruh berbagai perlakuan terhadap kadar tokoferol produk ditunjukan pada 

Gambar 8. 
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Gambar 8. Grafik Rerata Kadar Tokoferol Akibat Perlakuan Berbagai Suhu 
dan Lama Kristalisasi 

 
Gambar 8 menunjukan bahwa rerata kadar tokoferol pada suhu kristalisasi 

0°C mengalami penurunan dengan semakin lamanya kristalisasi, sedangkan pada 

suhu kristalisasi 10°C terjadi peningkatan kadar tokoferol dengan semakin 

lamanya kristalisasi. Kadar tokoferol pada suhu kristalisasi 10°C cenderung stabil 

dan secara statistik mengalami peningkatan yang tidak berbeda nyata. 

Hasil analisa ragam menunjukan bahwa faktor suhu kristalisasi 

berpengaruh tidak nyata, sedangkan faktor lama kristalisasi dan interaksi 

keduanya berpengaruh sangat nyata (α=0,05) terhadap kadar tokoferol dari fraksi 

kaya tokoferol yang dihasilkan (Lampiran 2a). Rerata kadar tokoferol fraksi kaya 

tokoferol akibat perlakuan suhu dan lama kristalisasi disajikan pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Rerata Kadar Tokoferol dari Perlakuan Suhu dan Lama 
Kristalisasi 

Suhu 
Kristalisasi 

Lama Kristalisasi 
(jam) 

Rerata kadar 
Tokoferol (mg/g) 

DMRT 

0°C 
24 17,843 d 

1,310-1,439 

30 9,177 b 
36 6,960 a 

10°C 
24 11,333 c 
30 12,113 c 
36 12,360 c 

Kadar tokoferol minyak bekatul : 3,886  mg/g 
Kadar tokoferol fraksi tidak tersabunkan : 7,564 mg/g 
Keterangan: rerata yang didampingi huruf yang berrbeda menunjukan berbeda nyata 

pada taraf  α=0,05  
 

Tabel 10 menunjukkan bahwa rerata Kadar tokoferol tertinggi terjadi pada 

suhu kristalisasi 0°C dan lama kristalisasi 24 jam. Sedangkan tokoferol terendah 

dihasilkan dari suhu kristalisasi 0°C dan lama 36 jam. Kadar tokoferol pada suhu 

0°C mengalami penurunan yang nyata akibat bertambahnya lama kristalisasi. 

Pada dasarnya semakin rendah suhu kristalisasi, maka tokoferol semakin 

meningkat, namun harus diperhatikan titik cair dari tokoferol, karena titik cair 

tokoferol menentukan apakah fraksi non tokoferol saja yang ikut mengkristal atau 

tokoferol juga ikut mengkristal. Suhu kristalisasi dibawah 2,5°C menyebabkan 

tokoferol ikut membeku, karena titik leleh vitamin E adalah 2,5–3,5°C  

(Anonymous, 2007), sehingga penurunan kadar tokoferol diduga disebabkan 

karena tokoferol ikut mengkristal. Semakin rendah suhu kristalisasi, semakin 

banyak fraksi non tokoferol yang mengkristal sehingga kadar non tokoferol pada 

fraksi cair menurun dan tokoferol yang terlarut meningkat konsentrasinya.  

Perubahan kadar tokoferol yang berbeda terjadi pada perlakuan suhu 

kristalisasi 10°C, terjadi peningkatan bertahap pada tiap lama kristalisasi, namun 
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peningkatan tidak nyata. Hal tersebut terjadi karena titik cair tokoferol adalah 2,5-

3,5°C dalam bentuk minyak (Anonymous, 2007). Apabila suhu diatas 3,5°C 

diduga tokoferol masih dalam bentuk cair. Pada kondisi tersebut dimungkinkan 

fraksi non tokoferol juga masih dalam bentuk cair sehingga mempengaruhi kadar 

tokoferol dalam fraksi kaya tokoferol hasil kristalisasi pada suhu 10°C. Kondisi 

tersebut didukung oleh pernyataan Hartel (2001) bahwa suhu merupakan faktor 

yang cukup penting dalam proses pembentukan inti dan pertumbuhan kristal. 

Kadar tokoferol semakin meningkat dengan suhu yang semakin menurun. Selain 

itu Kondisi perubahan yang tidak nyata, diduga disebabkan oleh suhu yang 

digunakan terlalu tinggi sehingga pembentukan kristal dari fraksi non tokoferol 

kurang efektif dan masih banyak fraksi non tokoferol yang belum mengkristal. 

 Semakin lama kristalisasi, maka kadar tokoferol semakin menurun. 

Diduga hal tersebut karena semakin banyak tokoferol yang mengkristal. 

Fenomena ini diduga berkaitan dengan pertumbuhan kristal terus berlangsung 

pada sistem. Terjadinya pertumbuhan kristalisasi mengindikasikan bahwa proses 

pindah massa juga terus berlangsung, sehingga tokoferol tersebut mengalami 

perpindahan massa menuju kristal yang sedang tumbuh dan menyebabkan 

kadarnya dalam fraksi kaya tokoferol menurun. Timms (1997) menyatakan bahwa 

penggabungan molekul membutuhkan waktu tertentu untuk melakukan 

penyesuaian sehingga mampu membentuk kristal yang sempurna. 

Interaksi antara perlakuan suhu dan lama kristalisasi berbeda nyata 

terhadap kadar tokoferol, diduga hal tersebut disebabkan karena titik beku  

tokoferol berada diatara  dua variabel suhu kristalisasi tersebut dan tiap lama 
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kristalisasi memberikan peluang fraksi non tokoferol untuk mengkristal. Timms 

(1997) menyatakan bahwa pembentukan kristal yang sempurna membutuhkan 

rentang waktu tertentu. Dengan demikian bertambahnya waktu kristalisasi diduga 

dapat memberikan kesempatan bagi kristal-kristal yang terbentuk untuk 

menyesuaikan diri sehingga fraksi asam lemak jenuh dalam minyak akan terkristal 

sempurna. Kuswardhani (2007) menambahkan bahwa fraksinasi suhu rendah, 

dengan bertahap dan penambahan waktu akan menambah hasil fraksi kristalisasi.  

 

4.3.2 Aktivitas Antioksidan 

  Analisa aktivitas antioksidan digunakan untuk mengukur aktivitas 

antioksidan yang terkandung dalam fraksi kaya kotoferol tersebut.pengamatan 

analisa aktivitas antioksidan menggunakan penangkapan radikal bebas metode 

DPPH (1,1-Diphenyl-2-picrylhyrdazyl). Secara umum antioksidan didefinisikan 

sebagai senyawa yang dapat menunda, memperlambat dan mencegah proses 

oksidasi lipid (Kochar dan Rossell, 1990). DPPH banyak digunakan dalam pada 

sistem penelitian aktivitas penangkapan radikal pada senyawa alami tumbuhan. 

Aktivitas antiradikal tersebut ditandai dengan perubahan warna larutan dari ungu 

menjadi kuning bening dengan penurunan nilai absorbansi pada panjang 

gelombang 517 nm (Soares et al, 1997 dalam Garcia, 2006). Perubahan warna 

ungu menjadi kuning seiring dengan menunrunya absorbtifitas molar dari radikal 

DPPH karena elektro yang tidak berpasangan menjadi berpasangan dengan 

adanya pemberian atom hidrogen dari antioksidan membentuk DPPH-H tereduksi 
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(Prakash, 2001). Aktivitas penangkalan rdaikal bebas ditunjukkan dengan 

presentase berkurangnya warna ungu dari DPPH. 

 Persentase aktivitas antioksidan minyak bekatul 39,328% mengalami 

penurunan dibandingkan dengan aktivitas antioksidan fraksi kaya tokoferol 5,980-

38,422%, terjadi penurunan  diduga dikarenakan adanya antioksidan lain seperti, 

oryzanol, betakaroten dan lain-lain selain tokoferol yang ikut mengkristal, 

sehingga aktivitas antioksidan pada fraksi kaya tokoferol menurun. Perubahan 

sifat fungsional antioksidan selama proses tidak hanya dipengaruhi oleh energi 

panas yang diterima tetapi juga akses udara, komposisi bahan, waktu dan cahaya 

(Pokorny, 2001). 

 Rerata aktivitas antioksidan hasil penelitian berkisar antara 5,980 sampai 

38,422 % (lampiran 2c). Pengaruh berbagai perlakuan terhadap kadar aktivitas 

antioksidan fraksi kaya tokoferol ditunjukkan pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Grafik Rerata Aktivitas Antioksidan Akibat Perlakuan Berbagai 

Suhu dan Lama Kristalisasi 
 
 Gambar 9 menunjukan pengaruh suhu dan lama kristalisasi terhadap 

aktivitas antioksidan pada fraksi kaya tokoferol. Terdapat perbedaan laju 

kristalisasi yang terjadi pada masing-masing suhu. Rerata aktivitas antioksidan 

pada suhu 0°C menurun disertai dengan semakin lamanya proses kristalisasi, 



43 
 

 

sedangkan pada suhu 10°C diawali dengan peningkatan hingga lama kristalisasi 

30 jam, sedangkan pada lama  36 jam mengalami penurunan.  

Hasil analisa ragam menunjukan bahwa faktor suhu, lama kristalisasi dan  

interaksi keduanya berpengaruh sangat nyata (α=0,05) terhadap aktivitas 

antioksidan dari fraksi kaya tokoferol yang dihasilkan (Lampiran 3c), didapatkan 

rerata kadar aktivitas antioksidan fraksi kaya tokoferol akibat perlakun suhu dan 

lama kristalisasi dijelaskan pada Tabel 11. 

Tabel 11. Rerata Aktivitas Antioksidan dari Perlakuan Suhu dan Lama 
Kristalisasi 

Suhu 
kristalisasi 

Lama Kristalisasi 
(jam) 

Rerata Aktivitas 
Antioksidan (%) 

DMRT 

0°C 
24 38.422 d 

2,839-3,118 

30 19.973 b 
36 5.980 a 

10°C 
24 20.400 b 
30 33.210 c 
36 20.141 b 

Aktivitas antioksidan minyak bekatul : 39,328% 
Keterangan: rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata 

pada taraf  α=0,05 
 

Tabel 11 menunjukan bahwa rerata aktivitas antioksidan tertinggi terjadi 

pada perlakuan suhu 0°C dan lama kristalisasi 24 jam, sedangkan aktivitas 

antioksidan terendah pada perlakuan suhu 0°C dan lama kristalisasi 36 jam. 

Rerata aktivitas antioksidan pada suhu 0°C mengalami penurunan yang nyata 

akibat bertambahnya lama kristalisasi. Aktivitas antioksidan semakin menurun 

dengan suhu yang semakin menurun. Diduga hal ini dikarenakan semakin rendah 

lama kristalisasi, semakin banyak tokoferol dan fraksi antioksidan lain yang ikut 

mengkristal sehingga kadar aktivitas antioksidan pada fraksi cair di dominasi oleh 

antioksidan yang tidak ikut mengkristal pada suhu dibawah 0°C.  
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Perubahan aktivitas antioksidan yang berbeda terjadi pada perlakuan suhu 

kristalisasi 10°C, pada lama kristalisasi 24 jam terjadi peningkatan aktivitas 

antioksidan yang nyata, pada lama kristalisasi 30 jam menurunan. Hal tersebut 

diduga karena antioksidan lain seperti oryzanol mulai membeku pada kisaran suhu 

10°C ditambah oleh perlakuan lama kristalisasi sehingga oryzanol semakin 

mengkristal dengan penambahan lama kristalisasi. Senyawa antioksidan yang 

terukur sebagai antivitas antioksidan terdiri dari beberapa macam. Kim (2005) 

dalam Zigoneanu (2006) menyebutkan bahwa bekatul merupakan sumber alami 

vitamin E. Komponen vitamin E tersebut berada dalam bentuk α-tokoferol, β-

tokoferol, δ-tokoferol, γ-tokoferol, α-tokotrienol, β-tokotrienol, δ-tokotrienol dan 

γ-tokotrienol. Selain itu bekatul juga merupakan sumber senyawa γ-oryzanol 

(Helal, 2007). Oryzanol ikut terekstrak dari bekatul bersama dengan tokoferol, 

dan tokotrienol dengan pelarut heksan atau isopropyl alcohol (Hu et al, 1996 

dalam Zigoneanu (2006). Tokoferol, tokotrienol, dan oryzanol merupakan 

komponen antioksidan yang ada pada bekatul sehingga keberadaannya 

memberikan kontribusi terukur aktivitas antioksidan. 

Interaksi yang berbeda nyata pada tiap perlakuan suhu dan lama 

kristalisasi diduga disebabkan karena adanya antioksidan yang lain yang 

mempengaruhi aktivitas antioksidan secara keseluruhan. Diduga oryzanol 

memiliki aktivitas antioksidan yang cukup tinggi. Hal tersebut dilihat dari jumlah 

oryzanol yang cukup tinggi dan melebihi jumlah tokoferol,  oryzanol pada minyak 

bekatul berkisar antara 1,1-2,6% (Aryusuk, 2008). 
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Terjadi korelasi antara kadar tokoferol dengan aktivitas antioksidan yang 

berbanding lurus, mengingat tokoferol merupakan antioksidan yang aktif. Grafik 

korelasi disajikan pada Gambar 10. 

y = 2.7212x - 9.2777
R2 = 0.8969
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Gambar 10. Grafik Hubungan antara Rerata Kadar Tokoferol dan Aktivitas 

Antioksidan pada Fraksi Kaya Tokoferol 
 
Pada Gambar diatas menunjukkan interaksi kadar vitamin E terhadap 

aktivitas antioksidan menunjukan korelasi yang positif dengan nilai  R2 = 0,8969. 

Hal tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi kadar tokoferol, maka semakin 

tinggi pula aktivitas antioksidan. Seperti yang disebutkan oleh Winarno (2004) 

peran vitamin E terutama karena sifatnya sebagai zat antioksidan. Dengan 

menerima oksigen, vitamin E dapat membantu mencegah oksidasi. Dalam 

jaringan vitamin E menekan terjadinya oksidasi asam  lemak tidak jenuh, dengan 

demikian membantu dan mempertahankan fungsi membran sel. Sulaiman (2004) 

menambahkan vitamin E (tokoferol) berperan sebagai antioksidan dan mencegah 

terjadinya peroksidasi dari lipid. Hal ini dapat saja terjadi dengan didukung oleh 

beberapa pernyataan yang menyebutkan bahwa bekatul padi merupakan sumber 

utama dari provitamin A (karotenoid) dan vitamin E, (tokoferol dan tokotrienol). 

Bekatul juga banyak mengandung fitosterol (stigmasterol campesterol 
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brassicasterol), dan  mikronutrien lain (asam amino  fosfolipid, polisakarida dan 

mineral) dan gamma oryzanol, yang terdiri dari 20 campuran komponen yang 

memiliki kandungan antioksidan yang berbeda (Anonymous, 2008c). 

Sebagian besar komponen karakter minyak bekatul beras berupa gamma-

oryzanol (Itoh et al 1973; Xu dan Godber 1999 dalam Garcia, 2004). Roy (2005) 

juga menyatakan bahwa 3 komponen oryzanol memiliki peranan sebagai 

antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan komponen vitamin E. Kim et 

al (2001) menambahkan bahwa oryzanol merupakan antioksidan alami dan 

berpotrnsi dalam meningkatkan aktivitas antioksidan. Umumnya kandungan γ-

oryzanol pada minyak bekatul beras pada beberapa varitas beras berkisar antara 

1,1-2,6% (Aryusuk, 2008).  

 

4.3.3 Kadar Asam Lemak Bebas 

 Asam lemak bebas merupakan indicator tingkat kerusakan minyak. 

Semakin besar kandungan asam lemak bebas, maka semakin tinggi kerusakan 

yang telah dicapai oleh minyak. Terbentuknya asam lemak bebas dapat 

disebabkan oleh hidrolisis (Sesridha, 2000). Kahtani (1991) dalam Pragana (2006) 

mengemukakan bahwa terbentuknya asam lemak bebas oleh reaksi hidrolisis 

trigliserida karena adanya air pada bahan pangan. Enzim lipase mampu 

menghidrolisis lemak sehingga dihasilkan asam lemak bebas ditambah gliserol. 

Pendapat ini diperkuat oleh pernyataan Winarno (1994) yang menyatakan bahwa 

hidrolisa minyak oleh enzim enzim lipase sangat penting karena enzim tersebut 

terdapat pada semua jaringan yang mengandung minyak.  
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 Kadar asam lemak bebas pada minyak bekatul senilai 12,73% dan asam 

lemak bebas fraksi kaya tokoferol antara 1,1-2,277% dikarenakan kemungkinan 

masih adanya asam-asam lemak bebas tersebut dalam bentuk cair selama proses 

kristalisasi yang terlarut bersama fraksi asam lemak tak jenuh minyak bekatul, hal 

ini menyebabkan sedikitnya penurunan kadar asam lemak bebas dari minyak 

bekatul terhadap fraksi kaya tokoferol. 

 Rerata kadar asam lemak bebas berkisar antara 1,100 sampai 2,277% 

(Lampiran 3b). Pengaruh berbagai perlakuan terhadap kadar asam lemak bebas 

fraksi kaya tokoferol ditunjukkan pada Gambar 11. 
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Gambar 11. Grafik Rerata Kadar Asam Lemak Bebas Akibat Perlakuan 

Berbagai suhu dan Lama Kristalisasi 
 

Gambar 11 menunjukan pengaruh suhu dan lama kristalisasi terhadap 

kadar asam lemak bebas  pada fraksi kaya tokoferol. Terdapat perbedaan laju 

kristalisasi yang terjadi pada masing-masing suhu. Rerata kadar asam lemak bebas  

fraksi kaya tokoferol pada suhu 0 dan 10°C mengalami penurunan yang kontinyu, 

disertai dengan semakin lamanya proses kristalisasi. 

Hasil analisa ragam menunjukan bahwa faktor suhu, lama kristalisasi 

berpengaruh nyata dan interaksi keduanya tidak berpengaruh nyata (α=0,05) 

terhadap kadar asam lemak bebas dari fraksi kaya tokoferol yang dihasilkan 
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(Lampiran 3),  didapatkan rerata kadar asam lemak bebas fraksi kaya tokoferol 

akibat perlakaun suhu dan lama kristalisasi dijelaskan pada Tabel 12 dan 13. 

Tabel 12. Rerata Kadar Asam Lemak Bebas Pada  Lama Kristalisasi 

Lama Kristalisasi Kadar 
Asam Lemak Bebas (%) 

24 jam 1.897b 
30 jam 1.369a 
36 jam 1.334a 

 BNT(5%): 0.318 
Kadar asam lemak bebas minyak bekatul: 12,73% 

Keterangan: rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukan 
berbeda nyata pada taraf  α=0,05 

Tabel 12 menunjukan bahwa  kadar asam lemak bebas terbesar dicapai 

pada perlakuan lama kristalisasi adalah  lama 24 jam. Diduga hal ini terjadi karena 

semakin lama kristalisasi menyebabkan semakin banyak asam lemak yang ikut 

mengkristal sehingga kadar asam lemak pada fraksi kaya tokoferol semakin 

menurun dengan bertambahnya lama kristalisasi. Hal tersebut memungkinkan 

semakin lama kristalisasi maka semakin rendah kadar asam lemak bebasnya, 

karena fraksi asam lemak bebas ikut mengkristal (memadat) dengan 

bertambahnya waktu dengan kondisi kedua variable suhu dibawah titik beku asam 

oleat, dimana oleat merupakan asam lemak yang dominan pada minyak bekatul. 

Tabel 13. Rerata Kadar Asam Lemak Bebas Pada  Suhu Kristalisasi 
Suhu 

Kristalisasi 
Kadar 

Asam Lemak Bebas (%) 
0°C 1.818b 
10°C 1.248a 

BNT (5%): 0.260 
Kadar asam lemak bebas minyak bekatul: 12,73% 

Keterangan: rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukan 
berbeda nyata pada taraf  α=0,05 

 
Tabel 13 menunjukan bahwa kadar asam lemak bebas pada suhu 0°C 

lebih tinggi daripada suhu 10°C. Pada dasarnya setelah proses penyabunan,  asam 
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lemak bebas dari minyak bekatul sudah tidak ada lagi, karena asam lemak berada 

pada fraksi tersabunkan. Namun adanya asam lemak setelah proses kristalisasi 

disebabkan oleh proses penyabunan yang kurang sempurna sehingga menyisakan 

asam lemak bebas residu. Kadar asam lemak bebas pada perlakuan 0°C lebih 

besar dari 10°C. hal tersebut diduga karena asam-asam lemak bebas yang berasal 

dari asam lemak tidak jenuh linoleat belum mengkristal karena titik beku asam 

linoleat adalah -11°C (Pak, 2005), sedangkan asam lemak oleat yang 

mendominasi minyak bekatul telah mengkristal terlebih dahulu karena memiliki 

titik beku 14°C (Badollah dan Abbas, 2008). Selain itu juga disebabkan oleh  

konsentrasi asam lemak bebas pada perlakuan 0°C  lebih tinggi dari dari 10°C, 

karena pada perlakuan suhu 0°C tokoferol mengkristal dan menyebabkan 

konsentrasi asam lemak bebas pada 0°C meningkat. Gunstone (1996) 

menambahkan bahwa asam-asam lemak dalam bentuk bebas memiliki titik leleh 

yang lebih rendah dibandingkan trigliserida. Pada hasil penelitian Sesridha (2000) 

menyatakan bahwa suhu kristalisasi yang semakin rendah akan meningkatkan 

asam lemak tidak jenuh terhadap asam lemak jenuh.  

 

4.3.4 Bilangan Peroksida 

Bilangan peroksida adalah nilai penting untuk menentukan derajat 

kerusakan pada minyak atau lemak. Asam lemak tidak jenuh dapat mengikat 

oksigen pada ikatan rangkapnya sehingga membentuk peroksida (Ketaren, 1986). 

Menurut Allen dan Hamilton (1994) reaksi oksidasi dipercepat oleh panas, cahaya 

dan logam. Selain itu asam lemak tidak jenuh bersifat reaktif terhadap O2, 
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sehingga apabila kontak dengan O2 akan bereaksi dengan rantai karbon pada 

ikatan tidak jenuhnya dan terbentuk radikal bebas. Radikal bebas ini bersifat 

reaktif dan mudah berikatan dengan senyawa lain sehingga terbentuk peroksida 

aktif. Bilangan peroksida menunjukkan terjadinya oksidasi pada minyak, dimana 

terbentuk peroksida sebagai produk oksidasi primer. 

Proses oksidasi akan bereaksi lambat jika terjadi pada suhu rendah dan 

bertambah kecepatannya pada temperatur tinggi dan kontak dengan udara. 

Peroksida dan hidroperoksida sebenarnya senyawa antara yang terjadi selama 

masa induksi dan selanjutnya akan dipecah menjadi senyawa yang lebih stabil, 

sehingga pada titik angka peroksida akan turun, apabila sudah tidak ada lagi 

ikatan rangkap asam lemak yang dapat dipecah lagi. 

Jika membandingkan antara bilangan peroksida minyak bekatul (20,702 

mek/kg) dan fraksi kaya tokoferol (6,446-22,780 mek/kg) (Tabel 14), maka 

terlihat terjadinya penurunan. Hal tersebut terjadi karena  fraksi kaya tokoferol 

telah mengalami proses kristalisasi, sehingga pada saat tersebut memberi peluang 

terjadinya penurunan bilangan peroksida. 

Rerata bilangan peroksida hasil penelitian berkisar antara 6,450- 22,78 

mek/kg (Lampiran 3d). Pengaruh berbagai perlakuan terhadap bilangan peroksida 

tiap sampel ditunjukkan pada Gambar 12. 
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Gambar 12. Grafik Rerata Kadar Bilangan Peroksida Akibat Perlakuan Berbagai 

Suhu dan Lama Kristalisasi 
 

Gambar 12 menunjukan pengaruh perbandingan suhu dan lama kristalisasi 

terhadap bilangan peroksida pada fraksi kaya tokoferol. Terdapat perbedaan laju 

kristalisasi yang terjadi pada masing-masing suhu. Rerata bilangan peroksida pada  

0 dan 10°C cenderung meningkat disertai dengan semakin lamanya proses 

kristalisasi.  

Hasil analisa ragam menunjukan bahwa faktor suhu, lama kristalisasi dan  

interaksi keduanya berpengaruh sangat nyata (α=0,05) terhadap bilangan 

peroksida dari fraksi kaya tokoferol yang dihasilkan (Lampiran 2d). Didapatkan 

rerata kadar bilangan peroksida fraksi kaya tokoferol akibat perlakuan suhu dan 

lama kristalisasi dijelaskan pada Tabel 14. 
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Tabel 14. Rerata Kadar Bilangan Peroksida dari Perlakuan Suhu dan Lama 
Kristalisasi 
Suhu 

kristalisasi 
Lama Kristalisasi 

(jam) 
Rerata Bilangan 

Peroksida (mek/kg) 
DMRT 

0°C 
24 6.446 a 2,283 
30 10.098 b 2,391 
36 22.780 c  2,442 

10°C 
24 21.190 c 2,485 
30 21.256 c 2,507 
36 21.481 c  

Bilangan Peroksida minyak bekatul: 20,702 mek/kg 
Keterangan: rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata 

pada taraf  α=0,05 
 

Tabel 14 menunjukan bahwa rerata kadar bilangan peroksida pada suhu 0 

dan 10°C mengalami peningkatan akibat bertambahnya lama kristalisasi. Bilangan 

peroksida paling tinggi terjadi pada perlakuna suhu 0°C dan lama 36 jam, 

sedangkan bilangan peroksida terendah terjadi pada perlakuan 0°C dan lama 24 

jam. Bilangan peroksida pada suhu 0°C lebih rendah dari bilangan peroksida pada 

perlakuan suhu 10°C. Pada dasarnya setelah mengalami proses penyabunan, fraksi 

tidak tersabunkan tidak mengandung peroksida. Hal tersebut terjadi karena 

perokida bersifat polar sehingga larut dalam akuades pada fraksi tersabunkan.  

 Namun disebabkan oleh proses penyabunan yang tidak sempurna 

sehingga mengakibatkan adanya peroksida yang disebabkan oleh asam lemak 

residu. Lebih besarnya bilangan peroksida pada perlakuan 10°C daripada 0°C 

tersebut diduga karena bilangan peroksida akan meningkat disebabkan suhu yang 

semakin tinggi. Pada penelitian Sesridha (2000) disebutkan bahwa bilangan 

peroksida menurun dengan meningkatnya suhu fraksinansi pada suhu rendah. 

Seperti yang disebutkan oleh Lawson (1995) menyatakan bahwa peroksida dan 

hidroperoksida terbentuk akibat proses oksidasi terhadap ikatan rangkap asam 
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lemak karena adanya panas dan kelebihan oksigen. Sebenarnya reaksi ini 

merupakan reaksi lambat pada suhu rendah dan bertambah kecepatannya pada 

temperatur tinggi dan kontak dengan udara, dan pada suatu titik angka peroksida 

akan turun apabila sudah tidak ada lagi ikatan rangkap asam lemak yang dapat 

dipecah lagi. 

Pada penelitian Sesridha (2000) yang bertema fraksinasi suhu rendah 

menyebutkan, bahwa semakin rendahnya suhu kristalisasi akan meningkatkan 

rasio asam lemak tidak jenuh terhadap asam lemak jenuh. Minyak dengan 

presentase asam lemak tidak jenuh tinggi, cenderung mempunyai bilangan 

peroksida yang lebih besar dibandingkan dengan minyak yang mempunyai 

persentase asam lemak jenuh yang tinggi. Asam lemak tidak jenuh akan mengikat 

oksigen pada ikatan rangkap sehingga membentuk peroksida. 

 

4.3.5 Intensitas Warna 

Warna merupakan parameter penting dari produk pangan, baik dalam 

bentuk cair maupun padat. Zat warna dalam minyak terdiri dari 2 golongan, yaitu 

zat warna alami dan zat warna hasil degradasi zat warna alami. Zat warna alami 

terdapat secara alami didalam bahan yang mengadung minyak dan ikut terekstrak 

bersama minyak pada proses ekstraksi. Zat warna tersebut antara lain terdiri dari 

α, β karoten, xantofil, klorofil dan antosianin. Kelompok warna ini akan 

menyebabkan minyak berwarna kuning, kuning kecoklatan, kehijau-hijauan dan 

kemerah-merahan, sedangkan zat warna hasil degradasi zat warna alami berasal 
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dari proses oksidasi dan degradasi komponen kimia dalam minyak dan akan 

mengakibatkan warna coklat dan gelap pada minyak (Ketaren,1986). 

Hasil pengamatan warna pada minyak bekatul, fraksi tidak tersabunkan 

dan fraksi kaya tokoferol memiliki nilai sebagai berikut: 300; 200; 75-250. jika 

dilihat dari angka tersebut, maka terjadi pernurunan angka. Berarti hasil dari tiap 

tahapan proses tersebut menghasilkan warna yang semakin cerah.  

Rerata warna fraksi kaya tokoferol berkisar antara 75-250. Pengaruh 

berbagai perlakuan terhadap intensitas warna tiap sampel ditunjukkan pada 

Gambar 13. 
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Gambar 13. Grafik Rerata Intensitas Warna Akibat Perlakuan 

Berbagai Suhu dan Lama Kristalisasi 
 
Gambar 13 menunjukkan pengaruh perbandingan suhu dan lama 

kristalisasi terhadap intensitas warna pada fraksi kaya tokoferol. Terdapat 

perbedaan laju kristalisasi yang terjadi pada masing-masing suhu. Rerata 

intensitas warna pada suhu 0 dan 10°C mengalami penurunan nilai dengan 

semakin lamanya kristalisasi. Nilai tertinggi (warna lebih gelap) terjadi pada 

perlakuan suhu 10°C dan lama 24 jam, sedangkan nilai yang terendah (warna 

lebih terang) terjadi pada perlakuan suhu 0°C dan lama 30 dan 36 jam. Didapat 
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rerata intensitas warna fraksi kaya tokoferol akibat perlakuan suhu dan lama 

kristalisasi dijelaskan pada Tabel 15. 

Tabel 15. Rerata Intensitas Warna dari Perlakuan Suhu dan Lama 
Kristalisasi 

Suhu 
Kristalisasi 

Lama Kristalisasi 
(jam) warna 

0°C 
24 100 
30 75 
36 75 

10°C 
24 250 
30 150 
36 100 

Warna minyak bekatul:  250 
 

Tabel 15 menunjukan bahwa rerata intensitas warna pada suhu 0 dan  

10°C mengalami penurunan akibat bertambahnya lama kristalisasi. Semakin besar 

nilai yang dihasilkan maka warna semakin cenderung gelap, semakin rendah nilai 

yang dicapai, maka warna fraksi kaya tokoferol semakin terang (cerah). Hal 

tersebut diduga terjadi karena adanya komponen-komponen lain yang tidak 

mengkristal (masih dalam bentuk cair) sehingga pada saat tahap penyaringan ikut 

tersaring (lolos dalam kertas saring), banyak zat pengotor, penampakan warna 

yang lain adalah gelap. Selain itu juga diduga dikarenakan bilangan peroksida 

yang tinggi. Oksidasi terhadap fraksi tidak tersabunkan dalam minyak, terutama 

oksidasi tokoferol dan chroman 5.6 quinon menghasilkan warna kecoklat-coklatan 

(Pasaribu, 2004). Dalam bentuk murni, tokoferol dan tokotrienol berupa cairan 

kuning yang lengket (Bramley et al., 2000 dalam Zigoneanu (2006). 
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4.4 Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik dilakukan dengan membandingkan nilai produk setiap 

perlakuan menggunakan indeks efektifitas dengan metode pembobotan yang 

ditentukan dari data hasil analisa, parameter fisik-kimia tersebut meliputi: kadar 

tokoferol (1), aktifitas antioksidan (1), asam lemak bebas (0,5), bilangan 

peroksida (0,5), dan warna (0,5). Penilaian perlakuan terbaik untuk parameter 

fisik-kimia fraksi kaya tokoferol dapat dilihat pada Tabel 16. 

Tabel 16. Penilaian Perlakuan Terbaik terhadap Parameter Fisik-kimia 
Fraksi Kaya Tokoferol. 

Suhu 
Kristalisasi 

(°C) 
Lama Kristalisasi 

(jam) 
Nilai 

0 
24 0.016006* 
30 0.638614 
36 0.705128 

10 
24 0.475214 
30 0.309218 
36 0.312141 

 
Tabel 16 menunjukkan bahwa perlakuan dengan  suhu 0°C dan lama 

kristalisasi 24 jam merupakan perlakuan terbaik ditinjau dari parameter fisik-

kimia. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kadar tokoferol, maka aktivitas 

antioksidan meningkat dan semakin rendah kadar asam lemak bebas dan bilangan 

peroksida maka kualitas fraksi kaya tokoferol semakin baik. Data perlakuan 

terbaik sebagai berikut pada Tabel 17.  

Tabel 17. Nilai Analisa-analisa Pelakuan Terbaik (Suhu 0°C dan 
Lama Kristalisasi 24 jam) 

Analisa Nilai Perlakuan 
Kadar Tokoferol 17,84 mg/g 
Aktivitas Antioksidan 38,42% 
Kadar Asam Lemak Bebas 2,28% 
Bilangan Peroksida 6,45 mek/kg 
Analisa Warna 100 
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Tabel 17 menunjukan hasil analisa perlakuan terbaik, yaitu pada suhu 0°C 

dan lama kristalisasi 24 jam. Dengan rincian perhitungan selengkapnya disajikan 

pada Lampiran 4. 
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil analisa didapat kadar tokoferol minyak bekatul sebesar 3,886 

mg/g, fraksi tidak tersabunkan sebesar 7,564 mg/g, sedangkan pada fraksi kaya 

tokoferol (perlakuan terbaik) didapat sebesar 17,843 mg/g. terjadi peningkatan 

dari minyak bekatul terhadap fraksi kaya tokoferol  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan suhu kristalisasi 

berpengaruh nyata terhadap parameter aktivitas antioksidan, kadar asam lemak 

bebas, dan bilangan peroksida. Perlakuan lama kristalisasi berpengaruh nyata 

terhadap parameter kadar tokoferol, aktivitas antioksidan, kadar asam lemak bebas 

dan bilangan peroksida. Interaksi keduanya berpengaruh nyata terhadap kadar 

tokoferol, aktivitas antioksidan, dan bilangan peroksida. 

 Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan bahwa perlakuan terbaik 

ditinjau dari parameter fisik-kimia dicapai pada perlakuan  suhu 0°C  dan lama 

kristalisasi 24 jam. Perlakuan tersebut memiliki kadar tokoferol 17,843%, 

aktivitas antioksidan 38,422%, kadar asam lemak bebas 2,280%, bilangan 

peroksida 6,45 mek/kg dan warna 100. 

 

5.2 Saran 

 Perlu adanya metode sterilisasi yang tepat tanpa menurunkan kualitas dan 

kuantitas tokoferol dan antioksidan lain. 
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 Perlu optimasi proses ekstraksi minyak dari bekatul padi untuk meningkatkan 

rendemen minyak bekatul 

 Perlu penelitian lebih lanjut dengan variasi suhu dan lama kristalisasi dengan 

range yang lebih spesifik dan lama yang lebih variasi. 

 Perlu pengujian lebih lanjut terhadap kestabilan fraksi kaya tokoferol terhadap 

pengaruh lingkunagan yang lain, seperti cahaya dan oksigen dengan waktu 

pengimpanan yang lebih lama. 

 Perlu proses lanjutan untuk meningkatkan kestabilan fraksi kaya tokoferol dan 

siap untuk diaplikasikan. 

 Perlu adanya analisa pelarut heksan. 
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Lampiran 1. Prosedur Analisa  

1. Pengujian vitamin E metode Furter Meyer dalam Apriantono, dkk (1989) 

1) Sampel ditimbang 2 gram, masukkan kedalam labu 100 ml yang sesuai 

dengan kondensor yang akan digunakan untuk refluk. 

2) Tambahakan 10 ml alkohol absolut & 20 ml H2SO4 1M dalam alkohol 

3) Hubungkan labu dengan kondensor, tutup kondensor dan labu dengan 

aluminium foil. Lakukan refluks selama 45 menit. Biarkan dingin. 

4) Tambahkan 50 ml air, pindahkan kedalam labu pemisah berwarna coklat. 

Bilas labu dengan 50 ml air, masukan bilasan kedalam labu pemisah. 

5) Ekstrak bahan yang tidak tersabunkan sebanyak 5 kali, masing-masing 

cuci dengan 30 ml dietil eter. Kumpulkan seluruh ekstrak menjadi satu. 

6) Cuci ekstrak pada suhu rendah sampai bebas asam, kemudian bebas airkan 

dengan asam sulfat anhydrous. 

7) Uapkan ekstrak pada suhu rendah, tetap hindarkan dari cahaya (tutup 

dengan aluminium foil), jika ada sedikit lagi yang belum teruapkan, 

lewatkan gas nitrogen kedalam ekstrak, sampai ekstrak menjadi kering. 

8) Segera larutkan residu dengan 10 ml alkohol absolut 

9) Buatlah kurva standart vitamin E 0.3-3.0 mg dalam alkohol absolut, 

kemudian perlakuan sama seperti sampel (1 sampai 7) 

10) Pindahkan larutan alkohol dan larutan standart kedalam labu takar 20 ml 

11) Tambahkan 5 ml alkohol absolut kemudian 1ml HNO3 pekat, tetes demi 

tetes sambil digoyang memutar. 
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12) Tempatkan labu takar dalam penangas air 90˚C selam 3 menit sesudah 

alkohol mulai mendidih. 

13) Dinginkan dengan cepat dalam air mengalir dan ditempatkan sampai tanda 

tera dengan alkohol absolut.  

14)  Ukur absorbansi pada panjang gelombang 470 nm. 

 Perhitungan :  

 berdasarkan kurva standart, diperoleh persamaan :  

 Y= bX-a X = mg vitamin E  

 maka :  

 mg x 35 gram = mg/80 gram 
 2 gram 

  Maka, mg/kg = mg/80 gr x 100 

 

2. Penetepan Bilangan Peroksida metode Hills dan Thiel yang dimodifikasi 

oleh hapman dan Mackay (cit Adnan, 1980) 

1) Persiapan bahan kimia 

1. Larutan amonium tiosianat. Dibuat dengan melarutkan 30 gram 

amonium tiosianat dalam air terionisasi sampai volume 100 ml. 

2. Larutan ferro klorida. Larutan barium klorida (0,5 gram BaCl2 

dilarutkan dalam air deionisasi sampai volume 50 ml) dimasukkan ke 

dalam ferro sulfat 0,4 gram dengan perlhan-lahan sambil diaduk 

kemudian ditambahkan asam klorida 37%, 10 N sebanyak 2 ml. 

Barium sulfat yang terbentuk dibiarkan mengendap dan larut yang 

jernih disaring dengan kertas Whatman No1. filtrat disimpan dalam 
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botol gelap dan hanya dipakai dalam jangka waktu 1 minggu setelah 

pembuatan. 

3. Kurva standar Fe. FeCl36H2O sebanyak 0,25 g dilarutkan dalam 25ml 

HCl 10 N dan dioksidasi dengan 2 ml H2O2. sisa H2O2 dihilangkan 

dengan mendidihkan larutan. Larutan diencerkan dengan 

benzana:metanol 70:30 v/v sampai volume 100 ml dan digunakan 

sebagai larutan standart sebanyak 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 dan 5,0 ml 

larutan standart ditambahkan kedalam tabung reaksi dan ditambahkan 

larutan benzena:metanol 70:30 v/v sampai volume 10 ml. Pada larutan 

ini ditambahkan amonium tisianat sebanyak 1 tetes dan larutan ferro 

klorida sebanyak 1 tetes. Larutan digojog dengan vortex selama 5 

detik. Absrbansi warna merah dibaca pada panjang gelombang 510 

nm. Kurva standart dibuat dengan absis absorbansi dan ordinat Fe (µg) 

dan dibuat persamaan regresinya.   

2) Persiapan sampel 

Sebanyak 1 tetes sampel minyak ditimbang dalam tabung reaksi dan 

dilarutkan dalam benzen:metanol 70:30 v/v sampai volume 10 ml. Larutan 

ditambahkan dengan 1 tetes amonium tiosianat dan 1 tetes ferro klorida, 

dan digojog dengan vortex selama 5 detik. Larutan dipanaskan pada suhu 

50°C selama 2 menit dan didinginkan dengan air mengalir sampai suhu 

25°C. Larutan blanko dibuat seperti diatas tetapi tanpa sampel minyak 

asborbansi warna merah dibaa pada panjang gelombang 510 nm. 

Banyaknya Fe dalam 10 ml larutan dihitung dengan persamaan garis 

regresi dari kurva standart. Bilangan peroksida dihitung dalam 

miliekuivalen/kg minyak dengan persamaan: 
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Dimana : 
A = berat Fe per 10 ml (µg) 
B = volume lrutan awal (ml) 
C = berat sampel minyak (g) 
 
 

3. Aktifitas Antioksidan 

Penangkapan radikal bebas Metode DPPH (Hatano, et al. 1998) 

1) Ekstrak sebanyak 4 ml yang dilarutkan dalam klorofom-metanol (2:1 v/v)  

2) Ditambahkan larutan DPPH sebanyak 1 ml dengan konsentrasi 0,2 mM. 

3) Didiamkan selama 30 menit sebelum dilakukan analisa. 

4) Diambil larutan sebanyak 1 ml dan ukur absorbansinya pada λ 517 nm 

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

A0 = absorbansi dari kontrol atau tanpa penambahan Ekstrak  

A1 = absorbansi dari sampel 

 

4. Kadar Asam Lemak Bebas Cara Titrasi (Mehlenbancher, 1960 dalam 

Sudarmadji, 1997) 

1. Membuat larutan NaOH 0,1 N sebanyak 250 ml, yaitu menimbang 1,35 g 

NaOH dan dilarutkan dalam 1,35 ml aquades kemudian diencerkan dalam 

labu ukur 250 ml. 

2. Membuat larutan asam oksalat yaitu menimbang 0,1 g asam oksalat dalam 

25 ml aquades dan ditambah 2-3 tetes indikator PP. Kemudian melakukan 

standarisasi larutan NaOH dengan larutan asam oksalat. 

 Normalitas NaOH dihitung berdasarkan rumus: 

Bilangan peroksida =       A X B 
     C X 55,85 
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 N larutan NaOH = berat asam oksalat (g) x 2 
         0,125 x ml NaOH 

3. Menimbang minyak sebanyak 28,2 g dalam erlenmeyer kemudian 

tambahkan 50 ml alkohol netral 96% yang panas dan 2 ml indikator PP. 

4. Menitrasi dengan larutan NaOH 0,1 N yang sudah distandarisasi sampai 

terbentuk warna merah jambu yang tidak hilang selama 30 detik.  

% ALB = ml NaOH x N NaOH x BM asam laurat x 100% 

   Berat sampel x 1000 

 

5. Intensitas Warna (Lovibond) (Departement. of Food Technology 

University of Karachi) 

1. Pengukuran warna contoh uji dilakukan dalm keadaan cair dan jernih pada 

suhu ruang. Jika tidak demikian, dipanaskan pada suhu 55°C - 60°C. 

2. Tuangkan contoh uji tersebut pada alat Lovibond Tintometer. 

3. Baca skala warnanya (merah, kuning, biru bila ada). 

4. Penetapan dilakukan sekurang-kurangnya duplo. 

 

6. Rendemen  

 Rendemen yang dihitung adalah rendemen minyak bekatul terhadap 

bekatul 60 mesh. Rumus umum dari rendemen adalah sebagai berikut : 

 

Rendemen (%) =  

 

 
 

 
Berat Filtrat (gram)  
Berat awal (gram) 

X 100% 
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Lampiran 2. Data Analisa Minyak Bekatul dan Fraksi Tidak Tersabunkan 
 
 

Analisa Minyak 
Bekatul 

Fraksi Tidak 
Tersabunkan 

Kadar Tokoferol (mg/g) 10,693 10.17 
Kadar Asam Lemak Bebas (%) 12,73 -- 
Aktivitas Antioksidan (%) 39,328 -- 
Bilangan Peroksida (mek/kg) 20,702 -- 
Warna 250 150 
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Lampiran 3. Data Hasil Analisa Kimia Fraksi Kaya Tokoferol 

Lampiran 3a. Data Hasil Analisa Kadar Vitamin E 
 
Tabel Analisa Ragam Kadar Vitamin E 

Perlakuan Ulangan Total Rerata I II III   
S1L1 18.16 17.81 17.56 53.53 17.84 
S1L2 8.28 8.28 10.98 27.54 9.18 
S1L3 6.93 6.94 7.01 20.88 6.96 
S2L1 11.30 11.31 11.38 33.99 11.33 
S2L2 12.39 12.12 11.83 36.34 12.11 
S2L3 12.67 12.46 11.95 37.08 12.36 
TOTAL 69.73 68.92 70.71 209.36   

 
 
Tabel Dua Arah Faktor S dan L 
Faktor L1 L2 L3 Total Rerata 
S1 53.53 27.54 20.88 101.95 11.33 
S2 33.99 36.34 37.08 107.41 11.93 
Total 87.52 63.88 57.96 209.36   
Rerata 14.59 10.65 9.66     

 
 
Tabel Analisa Ragam Kadar Vitamin E 
SK db JK KT Fhitung  Ftabel(1%) Ftabel(5%)]
Kelompok 2 0.268 0.134 0.257 tn 7.559 4.103
Perlakuan 5 201.820 40.364 77.437 ** 5.636 3.326
S 1 1.656 1.656 3.177 tn 10.044 4.965
L 2 81.538 40.769 78.214 ** 7.559 4.103
SL 2 118.626 59.313 113.789 ** 7.559 4.103
Galat 10 5.213 0.521  
Total 17 207.301       

 
 
Tabel Hasil Perbandingan Berganda pada Perlakuan dengan DMRT (5%)   
Perlakuan Rerata JNT(5%) Notasi 
S1L1 17.843 1.313 d 
S1L2 9.180 1.376 b 
S1L3 6.960 1.405 a 
S2L1 11.330 1.430 c 
S2L2 12.113 1.442 c 
S2L3 12.360   c 
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Lampiran 3b. Data Hasil Analisa Aktivitas Antioksidan 
 
Tabel Analisa Ragam Aktivitas Antioksidan 

Perlakuan Ulangan Total Rerata I II III   
S1L1 35.11 38.55 41.60 115.27 38.42 
S1L2 18.70 19.85 21.37 59.92 19.97 
S1L3 6.11 4.96 6.87 17.94 5.98 
S2L1 18.32 19.08 20.99 58.39 19.46 
S2L2 35.50 34.35 33.21 103.05 34.35 
S2L3 18.32 21.37 22.14 61.83 20.61 
TOTAL 132.06 138.17 146.18 416.41   

 
 
Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam 
Faktor L1 L2 L3 Total Rerata 
S1 115.27 59.92 17.94 193.13 21.46 
S2 58.39 103.05 61.83 223.28 24.81 
Total 173.66 162.97 79.77 416.41   
Rerata 28.94 27.16 13.30     

 
 
Tabel Hasil Perbandingan Berganda pada Perlakuan DMRT (5%) 
SK db JK KT Fhitung   Ftabel(1%) Ftabel(5%)]
Kelompok 2 16.717 8.359 3.431 tn 7.559 4.103
Perlakuan 5 2050.939 410.188 168.382 ** 5.636 3.326
S 1 50.511 50.511 20.735 ** 10.044 4.965
L 2 880.674 440.337 180.759 ** 7.559 4.103
SL 2 1119.754 559.877 229.830 ** 7.559 4.103
Galat 10 24.361 2.436      
Total 17 2092.017       

 
 
Tabel  Hasil Perbandingan Berganda pada Perlakuan dengan BNT (5%) 
Perlakuan Rerata JNT(5%) Notasi 
S1L1 38.422 2.839 d 
S1L2 19.973 2.974 b 
S1L3 5.980 3.037 a 
S2L1 19.465 3.091 b 
S2L2 34.351 3.118 c 
S2L3 20.611   b 
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Lampiran 3c. Data Hasil Analisa Kadar Asam Lemak Bebas (ALB) 
 
Tabel Analisa Ragam Kadar Asam Lemak Bebas 

Perlakuan Ulangan Total Rerata I II III   
S1L1 1.81 2.87 2.15 6.83 2.28 
S1L2 1.67 1.56 1.62 4.84 1.61 
S1L3 1.68 1.40 1.61 4.69 1.56 
S2L1 1.52 1.46 1.56 4.55 1.52 
S2L2 0.98 1.23 1.16 3.37 1.12 
S2L3 1.07 1.10 1.14 3.31 1.10 
TOTAL 8.72 9.63 9.24 27.60   

 
Tabel Dua Arah Faktor L dan S 
Faktor L1 L2 L3 Total Rerata 
S1 6.83 4.84 4.69 16.36 1.82 
S2 4.55 3.37 3.31 11.23 1.25 
Total 11.38 8.21 8.00 27.60   
Rerata 1.90 1.37 1.33     

 
Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam 
SK db JK KT Fhitung   Ftabel(1%) Ftabel(5%)]
Kelompok 2 0.070 0.035 0.570 tn 7.559 4.103
Perlakuan 5 2.738 0.548 8.968 ** 5.636 3.326
S 1 1.463 1.463 23.953 ** 10.044 4.965
L 2 1.193 0.596 9.768 ** 7.559 4.103
SL 2 0.082 0.041 0.675 tn 7.559 4.103
Galat 10 0.611 0.061       
Total 17 3.418        

 
Tabel  Hasil Perbandingan Berganda pada Faktor S dengan BNT (5%) 
Faktor Rerata BNT(5%) Notasi
S1 1.818 0.260 b 
S2 1.248 0.260 a 

 
Tabel  Hasil Perbandingan Berganda pada Faktor L dengan BNT (5%) 
Faktor Rerata BNT(5%) Notasi
L1 1.897 0.318 b 
L2 1.369 0.318 a 
L3 1.334 0.318 a 
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Lampiran 3d. Data Hasil Analisa Bilangan Peroksida 

Tabel Analisa Ragam Bilangan Peroksida 

Perlakuan Ulangan Total Rerata I II III   
S1L1 5.77 7.73 5.84 19.34 6.45 
S1L2 10.70 9.43 10.17 30.29 10.10 
S1L3 23.39 21.40 23.55 68.34 22.78 
S2L1 22.05 20.38 21.14 63.57 21.19 
S2L2 23.64 21.00 19.13 63.77 21.26 
S2L3 22.24 19.96 22.24 64.44 21.48 
TOTAL 107.78 99.90 102.07 309.75   

 
 
Tabel Dua Arah Faktor L dan S 
Faktor L1 L2 L3 Total Rerata 
S1 19.34 68.34 30.29 117.97 13.11 
S2 63.57 63.77 64.44 191.78 21.31 
Total 82.91 132.11 94.74 309.75   
Rerata 13.82 22.02 15.79     

 
 
Tabel Hasil Perhitungan Analisa Ragam 
SK db JK KT Fhitung   Ftabel(1%) Ftabel(5%)]
Kelompok 2 5.529 2.765 1.755 tn 7.559 4.103
Perlakuan 5 743.779 148.756 94.437 ** 5.636 3.326
S 1 302.637 302.637 192.128 ** 10.044 4.965
L 2 219.852 109.926 69.786 ** 7.559 4.103
SL 2 221.290 110.645 70.243 ** 7.559 4.103
Galat 10 15.752 1.575      
Total 17 765.060       

 
 
Tabel Hasil Perbandingan Berganda pada Perlakuan DMRT (5%) 
Perlakuan Rerata JNT(5%) Notasi 
S1L1 6.446 2.283 a 
S1L2 22.780 2.391 c 
S1L3 10.098 2.442 b 
S2L1 21.190 2.485 c 
S2L2 21.256 2.507 c 
S2L3 21.481   c 
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Lampiran 4. Perlakuan Terbaik 
 

Analisa     Perlakuan       
Terbaik Terjelek Selisih 

S1L1 S1L2 S1L3 S2L1 S2L2 S2L3 

Variabel          (1) (2) (1)-(2) 
1. Kadar Tokoferol 17.84 9.18 6.96 11.33 12.11 12.36 17.84 6.96 10.88 
2. Aktivitas Antioksidan 38.42 19.97 5.98 19.46 34.35 20.61 38.42 5.98 32.44 
3. Kadar Asam Lemak Bebas 2.28 1.61 1.56 1.52 1.12 1.10 1.10 2.28 -1.18 
4. Bilangan Peroksida 6.45 10.10 22.78 21.19 21.26 21.48 6.45 22.78 -16.33 

5. Warna 100 75 75 250 150 100 75 250 -175 
                    

 

Analisa BV BN S1L1 S1L2 S1L3 S2L1 S2L2 S2L3 
(3) (4) (5) (4)(5) (6) (4)(6) (7) (4)(7) (8) (4)(8) (9) (4)(9) (10) (4)(10)

Variabel                         
1. Kadar Tokoferol 1.0 0.286 1.000 0.286 0.204 0.058 0.000 0.000 0.402 0.115 0.473 0.135 0.496 0.142 
2. Aktivitas Antioksidan 1.0 0.286 1.000 0.286 0.431 0.123 0.000 0.000 0.416 0.119 0.875 0.250 0.451 0.129 
3. Kadar Asam Lemak Bebas 0.5 0.143 0.000 0.000 0.568 0.081 0.610 0.087 0.644 0.092 0.983 0.140 1.000 0.143 
4. Bilangan Peroksida 0.5 0.143 1.000 0.143 0.776 0.111 0.000 0.000 0.097 0.014 0.093 0.013 0.080 0.011 
5. Warna 0.5 0.143 0.857 0.122 1.000 0.143 1.000 0.143 0.000 0.000 0.571 0.082 0.857 0.122 
Total 3.5 1.000   0.837   0.516   0.230   0.339   0.620   0.547 

 
Keterangan: 
Perlakuan Terbaik adalah  P1

76 
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Lampiran 5. Foto-foto Bahan Baku, Proses dan Hasil Perlakuan Suhu dan 

Lama Kristalisasi 

Lampiran 5a. Bekatul Beras  

 

 

Lampiran 5b. Fraksi Minyak dalam Heksan Hasil Ekstraksi 
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Lampiran 5c. Proses Penyabunan (Proses Pemisahan Praksi Tersabunkan 

dan Tidak Tersabunkan) 

 

 

Lampiran 5 d. Fraksi Minyak, Fraksi Tidak Tersabunkan dan Fraksi Kaya 

Tokoferol Hasil Perlakuan Suhu dan Lama Kristalisasi 
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Keterangan : 

Myk = Minyak bekatul 

Unsapon = Fraksi tidak tersabunkan 

S1 L 1 =  Suhu 0˚C dengan lama kristalisasi 24 jam  

S1 L 2 =  Suhu 0˚C dengan lama kristalisasi 30 jam 

S1 L 3 =  Suhu 0˚C dengan lama kristalisasi 36 jam 

S2 L 1 =  Suhu 10˚C dengan lama kristalisasi 24 jam 

S2 L 2 =  Suhu 10˚C dengan lama kristalisasi 30 jam 

S2 L 3 =  Suhu 10˚C dengan lama kristalisasi 36 jam 



 

Tengkyu.. 
 

Mama & Bapak, cukup berat bjuang sendiri dsini..dgn kSabaran & 
kYakinan yg mama & bapak ajarkan, alhamdulillah tahap ini telah 
mira  lalui.  kDina‐BangRamli,  BangUwin‐kWidi,  BangBudi‐
kRina, Makasi   atas semua AMUNISI”na. kasih sayang, kiriman” 
& semangat. Tanpa kalian, mira g bisa  jadi apa”. Farhan, Najwan 
Gondel,  Kayla  Sukela,  Praya  Tatata,  Ilham,  Brizki  &  Mirza, 
kalian  tuh  emang  bs  bikin  iyu/ibi  nginjak  gas  ampe  pol..haha, 
rajin”  y  skolahnya!  Rena,  Rizka &Ilun, maap  y  gw  suka  bikin 
repot,  tengkyu  d  dengerin  curhatan  gw,  mau  gw  repotin  & 
wlwpun gw sll tpisah, qt ttp saling mdukung. BuTeti: makasi byk 
y bu..support  ibu energy utk  saya. Dian:  tengkyu d  jd  tmn sgala 
suasana,  tmpt  gw  ngutang,  trutama  pas  ngabisin  duit..haha, 
mblanja, mkn”, hangout yg g jls, ampe baksos keRS. Maap gw g bs 
nemenin lo ampe lo slese, tp gw yakin lo pasti bisa mlaluinya dgn 
mudah..ampe ktemu dJkt y bu. Druz  (Cahya):  tengkyu..tengkyu.. 
tmn sperjuangan 1stngh  thn  trakir ni, maap kl aq ngcewain kmu, 
tp itu semua demi kbaikan qt. Tim Tokoferol (Momon+Atin), Tim 
FishOil,  Tim  antioksidan  and  smua  anak  bimbingan 
BuTeti…tengkyu  atas  batuanNa,,,semangat..!!  Elsa:  tengkyu  sa, 
kmu mang da dSgala kondisi. Aq keabisan bensin dJln, eh da kmu. 
Aq butuh boncengan mlm”,  eh da esla  jg..haha Tika: makasi  tuk 
bantuannya,  sering  bgt  aq  ngerepotin  kmu.  Cpt  slesai  y  analisa 
mikronya…&  ttp  istiqomah  y.  Yanti:    sSuai  pmintaanmu,  utk 
tmnQ  yg  palg  bawel,  doyan  tidur &  brondong..  smangat  y,  cpt 
slesein skripsiNa, ktNa mo merit! Petrow..tengkyu y, kl merit  jgn 
lupa ngundang”.  
Dea (mbok Jamu gendong)+Sindita: huhuhu, syg bgt qt cm bs dkt 
akhir”  ini aja. Tengkyu d  sring bikin aq ktawa,  trutama mlm  thn 
baru  yg  suram..haha.  Cilla,  kinanti,  puspita,  jo,  agung, mbah, 
gigih, Riza, Kribow, putri, erlin, reni, maya, erlita, ipeh,dimas & 
angga,  Smua  tmn”  thp yg g bs dsebutin  atu”,  tremakacih..d byk 
bantu aq. 
Tmn” TIP’03& TEP’03:  rahma,  firda, putu, gogon, bela, abi, dll. 
tengkyu  y  semua.  Tmn”  JSC  (Jakarta  Student  Community): 
tengkyu    tmn”  skampung halamanQ,  ,makasi d ngajarin gw cara 
ngabisin  duit  dgn  benar  (kadang”,  haha). Kelg  Besar GaTremz: 
dtunggu pjalanan slanjutNa..mbaYusra & mbaRevi, wlwpun mba 
g  akan  baca  tulisan  ini,  tp  kalian  bHak  ada  di  lembaran  ini. 
Trimakasi y mba”, keepInTouch y….Tmn” d’Roedjak+ prikanan: 
lokasi karaoke qt pindah ke Jkt y..Tmn” kost sigura” no. 30, Bend. 
sigura” 6 (Kost smile) & Bend.Sigura” 5 no.25 : tengkyu berat.. 
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