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RINGKASAN 

 

Lipid terstruktur merupakan lemak dengan jenis asam lemak dan posisinya 

dalam kerangka gliserol diubah atau dimodifikasi. Tujuan modifikasi tersebut 

adalah mendapat lemak yang bernilai nutrisi lebih atau mempunyai sifat 

fungsional tertentu. fosfolipid dari lesitin kedelai yang memiliki fungsi sebagai 

pengemulsi sangat mungkin di gabungkan dengan adanya asam lemak omega-3 

yang berasal dari minyak hasil samping pengalengan tuna menggunakan enzim 

lipase R. Meihei menggunkan reaksi asidolisis enzimatis agar diperoleh 

pengemulsi yang memiliki nilai fungsional bagi kesehatan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji kondisi proses sintesis fosfolipid terstruktur 

mengandung asam lemak omega-3 dari fosfolipid kedelai komersial dan minyak 

kaya asam lemak omega-3 dari hasil samping pengalengan tuna dan Mendapatkan 

fosfolipid yang memiliki nilai fungsional dan berfungsi sebagai bahan tambahan 

makanan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 2 

faktor, dimana pada faktor I terdapat 3 level dan faktor II terdapat 3 level. Dimana 

pada penelitian tersebut perlakuan yang di kaji adalah lama reaksi dan konsentrasi 

enzim Rhizomucor Meihei. Lama reaksi yang digunakan yaitu 18 jam, 24 jam dan 

36 jam sedangkan konsentrasi enzim yang digunakan yaitu 20%, 30% dan 40% 

terhadap substrat. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan 

analisa varians (ANNOVA) dengan tingkat kepercayaan 5 %. Dilanjutkan uji 

lanjut BNT dan DMRT dengan selang kepercayaan 5 % jika perlakuan 

menunjukan pengaruh yang signifikan. Untuk pemilihan perlakuan terbaik 

dilakukan dengan metode Zeleny (1982) berdasarkan derajat inkoorporasi EPA 

dan DHA dan sifat sebagai pengemulsi. 

Berdasarkan hasil penelitian Perlakuan 18 jam lama reaksi dengan 30% 

konsentrasi enzim didapat sebagai perlakuan terbaik dari fosfolipid terstruktur 

hasil reaksi enzimatis berdasarkan pembobotan karena memiliki kadar EPA dan 

DHA yang tergolong tinggi yaitu 127.47 mg/g dan persentase terhadap asam 

lemak lain yang juga tergolong tinggi dibandingkan dengan perlakuan lain yaitu 

51.04% sedangkan Perlakuan 18 jam lama reaksi dengan 40% konsentrasi enzim 

diketahui memiliki indeks pengemulsi yang baik untuk dijadikan pengemulsi 

berdasarkan pembobotan karena nilai EAI dan ESI-nya relatif lebih tinggi 

dibandingkan perlakuan lain yaitu memiliki nilai HLB 9.584, EAI 465.973 (m2/g) 

dan ESI 40.223 menit. 

 

Kata kunci: fosfolipid terstruktur, asidolisis enzimatis, lesitin kedelai, asam 

lemak omega-3, minyak hasil samping pengalengan ikan tuna. 
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SUMMARY 

 

Structured lipids are fats with a type of fatty acids and glycerol position in 

the frame changed or modified. Purpose of these modifications is to get more 

nutritional value of fat or having a specific functional properties. Phospholipids 

from soy lecithin that has a function as an emulsifier is very likely coupled with 

the presence of omega-3 fatty acids derived from oil by products tuna canning 

using the enzyme Rhizomucor Meihei use acidolysis enzymatic reaction in order 

to obtain the emulsifier that has functional value for health. The study is to assess 

the condition of the synthesis of structured phospholipids containing omega-3 

fatty acid from commercial soybean phospholipids and oils rich in omega-3 fatty 

acids from tuna canning and get a phospholipids that has a functional value and 

serves as food additive. 

Research method is using randomized complete design 2 factor, where the 

first and the second factor there are 3 levels. Where in the study that examined the 

treatment is long and the concentration of enzyme reaction Rhizomucor Meihei. 

Reaction time used is 18 hours, 24 hours, and 36 hours, where as the 

concentration used is 20%, 30%, and 40% of the substrate. Data obtained from 

the research result were analyzed by analysis of variance (ANNOVA) with a 

confidence level of 5%. Followed-up BMT and DMRT test with confidence 

intervals of 5% if the treatment showed a significant effect. The best treatment 

was used by Zeleny method, based on the degree of incorporation EPA and DHA 

and properties as emulsifier. 

Based on the result of the study treatment 18 hours long with a 30% 

reaction of enzyme concentration is obtained as the best treatment of structured 

phospholipids by weighting the results of enzymatic reactions because it has 

levels of EPA and DHA are relatively high as 127,47 mg/g and the percentage of 

other fatty acids are also classified high compared with other treatment is 51,04 

%, while treatment of 18 hours reaction time to 40% concentration of an enzyme 

known to have a good index of emulsifiers to be used as emulsifiers based on 

weighting for EAI and ESI value is relatively higher than other treatments which 

have a value of 9,58 HLB, 465,973 EAI (m2/g) and ESI 40,223 minutes. 

Keywords: structured phospholipids, enzymatic acidolysis, soy lecithin, 

omega-3 fatty acids, by-product oil of tuna canning process 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Asam lemak omega-3 merupakan asam lemak yang dibutuhkan oleh tubuh 

manusia dan penting dalam kesehatan. Dalam perkembangannya asam lemak 

omega-3 banyak difortifikasikan dalam produk makanan. Sejauh ini industri di 

Indonesia masih mengimpor minyak sumber asam lemak omega-3. Di Indonesia 

sendiri sumber asam lemak omega-3 banyak terdapat dalam minyak hasil samping 

pengalengan ikan tuna yang biasanya hanya dijual dengan harga murah atau 

bahkan hanya menjadi tambahan dalam makanan ternak. Berdasarkan penelitian 

Fatimah (2008) minyak hasil samping pengalengan ikan tuna mengandung 

konsentrat omega-3 sebesar 89,64% dengan kandungan EPA 18,48% dan DHA 

71,16%. 

Minyak ikan hasil sampingan proses pengalengan mengandung asam 

lemak omega-3, khususnya EPA (Eicosa Pentaenoic Acid) dan DHA (Docosa 

Hexaenoic Acid) (Muchtadi 1996). Asam lemak omega-3 ini merupakan 

komponen yang berperan penting dalam perkembangan jaringan otak dan retina 

(Salem, et al., 2001), serta memelihara kesehatan jantung (de Lorgeril and Salen, 

2003). Dalam perkembangannya asam lemak omega-3 paling stabil dalam bentuk 

fosfolipid karena mampu meminimalkan terjadinya oksidasi (Lyberg et al, 2005). 

Fosfolipid sering digunakan di industri pangan sebagai pengemulsi dan penstabil. 

Fosfolipid yang biasa digunakan sebagai pengemulsi biasanya merupakan 

fosfolipid kedelai atau lesitin kedelai karena memiliki kandungan fosfolipid yang 

campuran seperti fosfatidilkolin, fosfatidiletanolamin dan fosfatidilinositol 
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(Vikbjerg et al., 2005). Keuntungan lain dari lesitin kedelai yaitu sebagai 

pengemulsi alami yang sudah diuji toksisitasnya. Penggunaan fosfolipid kedelai 

yang alami juga harus diimbangi dengan adanya konsentrat asam lemak omega-3 

yang dibuat dengan teknik yang aman dari segi kesehatan dan residu yang 

dihasilkan. Umumnya pembuatan konsentrat asam lemak omega-3 menggunakan 

teknik kristalisasi urea tetapi diketahui bahwa kristalisasi urea menghasilkan 

residu yang berbahaya berupa metil karbamat sehingga perlu dicari teknik lain 

yang lebih aman yaitu teknik kristalisasi pelarut suhu rendah.  

Penggabungan fosfolipid lesitin kedelai dengan konsentrat asam lemak 

omega-3 menjadi fosfolipid terstruktur merupakan salah satu langkah untuk 

meningkatkan nilai lebih dari pengemulsi fosfolipid. Penelitian Haraldsson and 

Thorarensen (1999) menekankan bahwa pembuatan fosfolipid terstruktur 

berkaitan dengan kajian ekonomi, terutama kajian penggunaan enzim lipase dan 

lama reaksi. Penelitiannya menggunakan reaksi asidolisis fosfatidilkolin murni 

dengan asam lemak omega-3 dengan hasil optimum inkoorporasi EPA dan DHA 

pada konsentrasi enzim amobil R.meihei 70% (Haraldsson and Thorarensen, 

1999). Fosfatidilkolin dari kuning telur dan lesitin kedelai dengan asam palmitat 

dan stearat kajian kondisi reaksi seperti konsentrasi lipase dan lama reaksi (Reddy 

et al., 2005). Transesterifikasi asam kaprilat dengan fosfotidilkolin kedelai dengan 

enzim Lipozyme (Rhizomucor meihei) kajian konsentrasi enzim, suhu reaksi dan 

lama reaksi (Vikbjerg et al., 2005). Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

mengindikasikan bahwa faktor lama reaksi dan konsentrasi enzim merupakan 

faktor yang penting untuk dikaji dalam reaksi asidolisis enzimatis pembuatan 

fosfolipid terstruktur mengandung asam lemak omega-3. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi reaksi asidolisis pada 

sintesis fosfolipid terstruktur mengandung asam lemak omega-3 dari fosfolipid 

kedelai komersial dan minyak kaya asam lemak omega-3 dari hasil samping 

pengalengan tuna berdasarkan konsentrasi enzim dan lama reaksi serta 

mengetahui karakteristik dari fosfolipid terstruktur mengandung asam lemak 

omega-3. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah dapat diperoleh teknik untuk membuat 

fosfolipid yang memiliki nilai fungsional bagi kesehatan karena adanya asam 

lemak omega-3 dalam struktur fosfolipid sehingga dapat dijadikan pengemulsi 

yang bersifat alami. Penelitian ini juga bermanfaat untuk: 

1. Mendapatkan fosfolipid yang berfungsi sebagai bahan tambahan makanan 

khususnya sebagai pengemulsi yang alami. 

2. Mendapatkan minyak yang memiliki kadar EPA dan DHA yang tinggi dari 

minyak hasil samping pengalengan tuna dengan metode kristalisasi pelarut 

suhu rendah. 

 

1.4 Hipotesa 

Hipotesa penelitian ini adalah diduga lama reaksi dan konsentrasi enzim 

lipase Rhizomucor meihei mempengaruhi sifat sebagai pengemulsi dan 

karakteristik fosfolipid terstruktur. 

 



4 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Lesitin Kedelai Komersial 

Salah satu jenis surfaktan yang paling dikenal adalah lesitin. Pada industri 

makanan, lesitin digunakan sebagai emulsifier, agen pembasah, dan agen 

pengembang volume. Di Indonesia, lesitin diimpor untuk memenuhi kebutuhan 

domestik yang tinggi. Lesitin dapat dihasilkan dari kuning telur dan beberapa 

jenis minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak sawit, minyak biji sawit, dan 

lain-lain. Namun, kandungan lesitin tertinggi terdapat pada minyak kedelai dan 

kuning telur. Karena untuk memproduksi lesitin dengan spesifikasi pangan 

menggunakan telur memerlukan biaya yang mahal, sehingga kedelai dapat 

digunakan sebagai sumber lesitin (Anonymous, 2009
a
). 

Lesitin diperoleh dari bahan gum hasil proses degumming. Lesitin yang 

merupakan fosfolipida dipisahkan dari bahan-bahan yang lain dengan cara 

sentrifusa (pemutaran) sehingga terpisah fosfolipida (endapan) dan minyak. 

Kemudian ke dalam endapan tersebut ditambah bahan aditif berupa minyak nabati 

atau asam lemak, dan dikeringkan dengan pengering semprot (Anonymous, 

2009
b
). 

Lesitin (lecithin) sebenarnya senyawa phophatidyl choline (PC) yang 

terdapat dalam sari kedelai. Lesitin ini punya banyak sebutan, antara lain 

phosphatidyl, phosphatidylinositol, PC-55, ethanolamine, serine, choline, kelecin, 

lecithol, soy lecithin, vegilecithin atau vitrellin. Senyawa PC umumnya ditemukan 

dalam selaput sel tumbuhan dan hewan, termasuk dalam jaringan urat saraf dan 

otak kita. Choline bagian terbesar dari PC ditemukan dalam hati, oatmeal, kubis 
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dan kembang kol. Tanaman utama sumber lesitin komersial, yang dianggap 

GRAS (generally regarded as safe), meliputi bunga matahari, lobak, dan kedelai. 

Namun, kedelai menjadi sumber paling umum karena kandungan lesitinnya cukup 

tinggi, 20 – 22% (Huopalathi, 2007). 

 

2.2 Fosfolipid 

 Fosfolipid atau fosfatidat ialah suatu gliserida yang mengandung fosfor 

dalam bentuk ester asam fosfat. Oleh karenanya fosfolipid ialah suatu 

fosfogliserida. Senyawa-senyawa dalam golongan fosfogliserida ini dapat di 

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

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

atau hidrofobik (tidak suka air). Oleh karena itu, fosfolipid bersifat amfipatik 

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

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

 Penamaan gliserofosfolipid tergantung pada gugus ‘X’ yang terikat pada 

gugus fosfat pada posisi sn-3 dari kerangka gliserol. Gugus yang diikat oleh asam 

fosfatidat ini antara lain kolin, etanolamina, serin dan inositol. Dengan demikian, 

senyawa yang termasuk fosfolipid ini adalah fosfatidilkolin, fosfatidiletanolamina, 

fosfatidilserin, dan fosfatidilinositol. Pada umumnya fosfolipid terdapat dalam sel 

tumbuhan, hewan, dan manusia. Pada tumbuhan fosfolipid terdapat dalam kedelai, 

pada manusia atau hewan terdapat dalam telur, otak, hati, ginjal, pankreas, paru-

paru, dan jantung (Poedjiadi, 1994). 
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Gambar 1. Struktur kimia gliserofosfolipid alami (Vikbjerg, 2006) 

2.2.1. Lesitin Kedelai Sebagai Pengemulsi Alami 

Fosfolipid merupakan golongan senyawa lipid dan merupakan bagian dari 

membran sel makhluk hidup bersama dengan protein, glikolipid dan kolesterol. 

Fosfolipid terdiri atas empat komponen yaitu asam lemak, gugus fosfat, alkohol 

yang mengandung nitrogen, dan suatu kerangka. Fosfolipid memiliki kerangka 

gliserol dan 2 gugus asil. Pada posisi ketiga dari kerangka gliserol ditempati oleh 

gugus fosfat yang terikat pada amino alkohol. Molekul fosfolipid dapat dipandang 

terdiri dari dua bagian, yaitu kepala dan ekor. Bagian kepala memiliki muatan 

positif dan negatif serta bagian ekor tanpa muatan. Bagian kepala karena 

bermuatan bersifat hidrofilik atau larut dalam air, sedangkan bagian ekor bersifat 

hidrofobik atau tidak larut dalam air. Fosfolipid digolongkan sebagai lipid 

amfipatik. Kelas utama fosfolipid yang banyak terdapat di alam adalah 

fosfatidilkolin yang merupakan nama umum dari lesitin (Fennema, 1996). 

Komposisi lesitin kedelai terdiri dari tiga jenis fosfolipid yaitu 

fosfatidilkolin (PC), phosphatidylethanolamine (PE) dan phosphotidylinositol (PI). 

Lesitin ini diekstrak dari minyak kedelai dan biasanya digunakan sebagai 
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emulsifier alami atau stabilizer dalam aplikasi berbagai makanan. Fosfolipid 

merupakan lipid amphifilik yang mengandung gugus lipofilik dan hidrofilik. 

Karena kemampuannya sebagai pengemulsi dan dispersibilitas dalam air, 

fosfolipid merupakan pengemulsi yang alami. Fosfolipid sering digunakan di 

industri pangan sebagai pengemulsi dan penstabil seperti industri coklat, bakery, 

shortening, margarin, produk instan, mayonaise, dan produk-produk rendah lemak 

(Lin dan Blank, 2003). 

Manfaat fungsional lesitin digunakan dalam berbagai makanan dan 

aplikasi industri. Ilmuwan Perancis, Maurice Gobley, pertama kali menemukan 

pada tahun 1850 dan menamakannya "lekithos," bahasa Yunani untuk kuning 

telur. Pada waktu itu, telur menyediakan sumber utama lesitin komersial. Saat ini, 

mayoritas lesitin yang digunakan dalam aplikasi makanan berasal dari kedelai. 

Lesitin kedelai menawarkan alat, multifungsi fleksibel dan serbaguna. Hal ini 

mungkin paling dikenal karena sifat pengemulsi yang membantu mempromosikan 

solid dalam memberikan tekstur margarin dan konsisten untuk dressing dan 

produk krim lainnya (Lin dan Blank, 2003). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur lipid ampifatik fosfolipid (Anonymous, 2010
a
) 
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Pembentukan dan stabilitas emulsi merupakan faktor penting di industri 

seperti di industri pangan, farmasi, kosmetik, kimia dan tekstil karena kestabilan 

produk emulsi merupakan persyaratan utama. Akan tetapi, pertimbangan lain 

yang harus diperhatikan adalah toksisitas dan efek fisiolagis dari pengemulsi yang 

digunakan. Hal inilah yang mendorong penggunaan pengemulsi alami yang aman 

seperti fosfolipid (Mine et al., 1997). 

Tingkat interaksi pengemulsi terhadap minyak dan air dinyatakan dalam 

nilai HLB (Hydrophilic-Lipophilic Balance). Semakin tinggi nilai HLB, bagian 

hidrofilik mendominasi sehingga pengemulsi lebih berinteraksi dengan air. 

Pengemulsi dengan nilai HLB tinggi (8-12) sesuai untuk menstabilkan emulsi 

minyak dalam air, sebaliknya jika nilai HLB rendah (1-6) sesuai untuk 

menstabilkan emulsi air dalam minyak. Fosfolipid biasa di modifikasi untuk 

mendapatkan sifat yang lebih hidrofilik (Colbert,1998). Menurut Dashhiell (1989) 

polaritas fosfolipid menentukan kemampuan untuk mengemulsikan. 

2.2.2  Efek Kesehatan Fosfolipid 

Fosfolipid merupakan senyawa yang menyusun struktur lipid bilayer pada 

membran sel yang berperan dalam mengatur sistem transport dari dalam ke luar 

sel. Namun, saat ini telah banyak hasil riset yang menunjukkan fungsi lain dari 

fosfolipid sebagai pengatur proses biologis dalam tubuh, seperti koneksi sistem 

saraf dan beberapa penyakit terkait kerja saraf (Guo, et al., 2005). Meskipun 

fosfolipid bukan termasuk senyawa esensial, keberadaan fosfolipid dalam 

makanan memiliki dampak positif bagi kesehatan, antara lain mencegah penyakit 

liver, pengontrol kolesterol, perkembangan sistem otak dan saraf (Wehrmuller, 

2008). 
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 Fosfolipid menyusun 20-25% berat kering otak manusia dewasa. 

Fosfolipid berperan dalam membentuk kerangka mambran sel otak sehingga 

kinerja fosfolipid akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan manusia (Farooqui, 

et al., 1988). Diet tersuplementasi kolin dapat menyebabkan perubahan jangka 

panjang pada otak yang dapat berdampak pada peningkatan proses kognitif 

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

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

lipid dalam tubuh bila mengkonsumsi lesitin kedelai. Dalam saluran pencernaan 

penyerapan kolesterol akan menurun dengan adanya fosfatidilkolin kedelai yang 

terkandung dalam diet makanan. Fosfatidilkolin kedelai menunjukkan 

kemampuannya dalam detoksifikasi dan memperbaiki kerusakan jaringan hati. 

Sementara fosfatidilserin (PS) berperan dalam meningkatkan fungsi dan 

homeostasis dari membran sel saraf. Hal ini menunjukkan bahwa PS juga 

berperan pada tingkat kecerdasan manusia. Terutama yang berasal dari telur dan 

kedelai (Pepeu, 2003). 

 

2.3 Ikan Tuna (Thunnus sp.) 

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

Scombridae, terutama genus Thunnus. Tidak seperti kebanyakan ikan yang 

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

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

ikan lainnya. Ikan tuna adalah jenis ikan dengan kandungan protein yang tinggi 

dan lemak yang rendah. Ikan tuna mengandung protein antara 22,6 - 26,2 g/100 g 

daging. Lemak antara 0,2-2,7 g/100 g daging. Di samping itu ikan tuna 
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mengandung mineral kalsium, fosfor, besi dan sodium, vitamin A (retinol), dan 

vitamin B (thiamin, riboflavin dan niasin) (Diniyah, et al., 2003) 

 Secara umum bagian ikan yang dapat dimakan (edible portion) berkisar 

antara 45-50% dari tubuh ikan. Kelompok ikan tuna, bagian ikan yang dapat 

dimakan berkisar antara 50-60%. Kadar protein daging putih ikan tuna lebih 

tinggi daripada daging merahnya. Namun, sebaliknya kadar lemak daging putih 

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

2.3.2 Pengalengan Ikan Tuna 

Berbagai jenis ikan biasa di kalengkan untuk meningkatkan keawetannya. 

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

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

ikan dihasilkan cairan hasil samping pengalengan yang merupakan campuran dari 

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

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

tersebut biasa ditampung dan dipisahkan berdasarkan fraksi-fraksinya. Pemisahan 

dilakukan secara sederhana dengan mendiamkan (dekantasi) cairan hasil samping 

pengalengan tersebut selama waktu tertentu. Selama dekantasi cairan hasil 

samping pengalengan akan terpisah berdasarkan fraksinya yaitu fraksi paling 

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

minyak. Fraksi minyak diambil dan dijual di pasaran sebagian besar penggunaan 

minyak hasil samping bukan untuk pangan dan masih jarang dimanfaatkan 

sebagai sumber asam lemak omega-3. Pada Gambar 3 disajikan proses 

pengalengan ikan tuna. 
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    Bahan mentah            Kaleng 

                  Pembuangan isi perut    Pencucian dengan air panas 

       Pencucian                     Pengeringan 

          Pemotongan 

Limbah cair                Precooking suhu 102°C 

Pemisahan Air         Penimbangan 

Minyak ikan      Pengisian 

            Penambahan bumbu-bumbu 

           Penghampaan dan penutupan kaleng 

              Pencucian 

                Sterilisasi 

             Pendinginan 

             Pengepakan 

Gambar 3.  Proses Pengalengan Ikan Tuna (Murniyati dan Sunarman, 2000) 

2.3.3. Minyak Hasil Samping Pengalengan Tuna 

Menurut Muchtadi (1996), minyak ikan hasil samping proses pengalengan 

dan penepungan ikan kaya asam lemak omega-3, khususnya EPA 

(Eicosapentaenoic Acid) dan DHA (Docosahexaenoic Acid), tetapi selama ini 

hanya dimanfaatkan sebagai pakan terkandung asam lemak jenuh tinggi 

meyebabkan minyak ikan menjadi kurang stabil, karena wadah mengalami 

oksidasi, proses oksidasi semakin meningkat dengan adanya panas, cahaya dan 

O2. Minyak ikan yang diperoleh sebagai hasil samping dari pengolahan tepung 

ikan dan ikan kaleng sering banyak mengandung banyak kotoran. Kotoran pada 

minyak ikan dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu pertama adalah kotoran yang 
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tidak larut dalam minyak (kotoran fisik, air dan protein), kedua adalah kotoran 

yang berbentuk susupensi koloid dalam minyak (fosfatida dan karbohidrat) dan 

ketiga adalah kotoran yang terlarut dalam (asam lemak bebas, pigmen, mono dan 

digliserida, senyawa hasil oksidasi, logam dan bahan-bahan yang tak tersabunkan 

(Irianto,2002). 

Menurut Apriantono et al. (1983) pada beberapa jenis ikan tempat 

penumpukan lemak (minyak) yang utama adalah hati, sedangkan pada jenis 

lainnya tempat penumpukan yang utama adalah pada daging ikan itu sendiri. 

Lemak yang diperoleh dari organ yang sama pada spesies yang sama, akan 

mempunyai sifat-sifat dan komposisi yang sama pula. Pada umumnya jenis asam 

lemak yang terkandung dalam lemak ikan hampir sama dengan asam lemak dari 

tumbuhan atau hewan lainnya. Perbedaannya adalah terletak pada dominasi dari 

jenis asam lemaknya. Asam lemak utama pada lemak dan minyak ikan adalah 

berkonfigurasi omega-3, sedangkan pada lemak tumbuhan mengandung asam 

lemak dengan konfigurasi omega-6 (Bimbo, 1987). 

Komposisi kimia ikan tergantung kepada spesies, umur, jenis kelamin dan 

musim penangkapan serta ketersediaan pakan di air, habitat dan kondisi 

lingkungan. Kandungan protein dan mineral daging ikan relatif konstan, tetapi 

kadar air dan kadar lemak sangat berfluktuasi. Jika kandungan lemak pada daging 

semakin besar, kandungan air akan semakin kecil dan sebaliknya. Ikan, selain 

dikenal protein yang dikandungnya memiliki komposisi asam amino yang 

lengkap, juga diketahui mengandung lemak yang kaya akan asam lemak tak jenuh 

jamak atau polyunsaturated fatty acids (PUFA) yang berkhasiat bagi kesehatan. 

Minyak ikan lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh jamak atau 
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polyunsaturated fatty acids (PUFA). Asam lemak tak jenuh jamak yang banyak 

terdapat pada ikan adalah asam lemak omega-3, terutama eikosapentanoat/EPA 

(C20:5, n-3) dan asam dokosaheksanoat/DHA (C22:6, n-3) (Irianto, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Minyak Hasil Samping Pengalengan Tuna 

Hasil penelitian sebelumnya (Estiasih, 2009) menunjukan bahwa minyak 

hasil samping pengalengan ikan tuna memiliki mutu yang sesuai dengan standar 

minyak ikan untuk dikonsumsi dari International Asosiation of Fishmeal and Oil 

Manufacturers (IFOMA). Hasil penelitian tersebut menunjukan kadar EPA dan 

DHA yang lebih tinggi yaitu EPA 8,12% dan DHA 34,22%. Vistainer et al. 

(2007) menyebutkan bahwa bahwa minyak ikan tuna (Thunnus thynnus) 

mempunyai kadar EPA dan DHA 4,7% dan 36,3%. Tuna yang digunakan pada 

penelitian tersebut adalah Thunnus sp karena pada proses pengalengan biasa 

digunakan campuran ikan tuna. Menurut Elizabeth (1992) jenis ikan tuna 

terbanyak yang biasa dikalengkan di Indonesia adalah jenis yellowfin dan 

skipjack. 
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2.4. Asam Lemak Omega-3 

Asam lemak omega-3 adalah asam lemak poli tak jenuh yang mempunyai 

ikatan rangkap banyak, ikatan rangkap pertama terletak pada atom karbon ketiga 

dari gugus metil. Ikatan rangkap berikutnya terletak pada nomor atom karbon 

ketiga dari ikatan rangkap sebelumnya. Gugus metil adalah gugus terakhir dari 

rantai asam lemak. Contoh asam lemak omega-3 adalah asam lemak 

eikosapentaenoat EPA (C 20: 5, ω-3), dan asam lemak dokosaheksaenoat DHA (C 

22: 6, ω-3). 

Tabel 1. Deret Jenis Asam Lemak Omega-3 

Nama trivial Rumus struktur Posisi ikatan rangkap 

α-linolenat 

Stearidonat 

Eicosapentaenoat (EPA) 

Docosapentaenoat (DPA) 

Docosaheksaenoat (DHA) 

C18:3 ω-3 

C18:4 ω-3 

C20:5 ω-3 

C22:5 ω-3 

C22:6 ω-3 

9, 12, 15 

6, 9, 12, 15 

5, 8, 11, 14, 17 

7, 10, 13, 16, 19 

4, 7, 10, 13, 16, 19 

Sumber: Nettleton (2005) 

  

Dua asam lemak Omega-3 pada ikan adalah asam eikosapentaenoat (EPA, 

20:5 ω-3) dan dokosaheksaenoat (DHA, 22:6 ω-3), sedangkan asam lemak 

linolenat (lna, 18:3 ω-3) jarang dijumpai, tetapi tersedia melimpah pada biji 

tumbuhan tertentu, misalnya pada minyak biji lobak, minyak biji kedelai dan biji 

kismis hitam (Nettleton, 1991 dalam Nettleton, 1995). 

Ikan yang banyak mengandung EPA dan DHA adalah ikan yang terutama 

hidup dalam air laut yang dingin dan dalam. Asam lemak omega-3 diperoleh dari 

plankton. Ikan bisa mengubah asam linolenat menjadi EPA dan DHA tetapi tidak 

begitu efisien. Hal ini karena umumnya ikan tidak bisa mensintesis asam lemak 

omega-3 dalam dirinya sendiri, tetapi disintesis dari fitoplankton yang dikonsumsi 

oleh ikan-ikan tersebut dan terkonsentrasi pada rantai makanan (Almatsier, 2003). 
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Lemak dari ikan laut mengandung polyunsaturated, yaitu jenis lemak 

penghasil asam lemak omega-3. Ikan air tawar mengandung asam lemak omega-3 

lebih rendah daripada ikan laut (Monsen, 1985; Vlieg and Body dalam Wang, 

1990).  Asam lemak omega-3 biasa terdapat dalam ikan laut antara lain tuna, 

tongkol, cod, salmon, sardin dan mackerel (Anonymous, 2007
a
)  

Tabel 2. Kandungan EPA dan DHA Pada Beberapa Jenis Ikan: 

Sumber : Hepburn dkk, 1986 dalam Nettleton, 1995 

2.4.1 Asam Eikosapentaenoat (EPA) 

 Asam eikosapentaenoat (EPA) memiliki 20 atom karbon dengan dengan 

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

kecil (Nettleton, 2005). EPA dapat dielongasi menjadi asam dokosapentaenoat 

yang kemudian dapat dikonversi menjadi asam dokosaheksaenoat. EPA juga 

dimetabolisme menjadi senyawa biologi aktif disebut eikosanoat (Valenzuela dan 

Bernhardi, 2004). 

 

Gambar 5. Struktur Asam Eikosapentaenoat (EPA) (Nettleton, 2005) 
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2.4.2 Asam Dokosaheksaenoat (DHA) 

 Asam dokosaheksaenoat (DHA) merupakan asam lemak tak jenuh yang 

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

terbentuk dari asam lemak α- linoleat yang mengalami tranformasi melalui reaksi 

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

terdapat bukti bahwa DHA dapat dimetabolisme langsung dari eikosanoid, tetapi 

asam lemak ini dapat dikonversi kembali menjadi EPA. Pengkonversian tersebut 

menyebabkan peran DHA sangat penting untuk menjaga keseimbangan 

eikosanoid. DHA dalam jaringan banyak diangkut dan didistribusikan melalui 

fosfatidilkolin dalam sel darah merah serta akumulasi DHA banyak tersimpan di 

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

 

 

 

 

Gambar 6. Struktur Asam Dokosaheksaenoat (DHA) (Nettleton, 2005) 

2.4.3 Peranan Asam Lemak Omega-3 Bagi Kesehatan 

Asam lemak omega-3 mempunyai arti khusus dalam ilmu gizi karena 

mengandung asam lemak yang berhubungan dengan kesehatan dan kecerdasan. 

Asam lemak yang berhubungan dengan kesehatan adalah EPA (Eicosa 

Pentaenoic Acid), Sedangkan asam lemak yang berhubungan dengan kecerdasan 

dikenal dengan DHA (Docosa Hexaenoic acid) (Nettleton, 1995). 

Kekurangan asam lemak omega-3 dapat mengakibatkan gangguan saraf 

dan penglihatan. Pada bayi kekurangan asam lemak omega-3 mengakibatkan 
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proses pembentukan sel neuronnya terhambat sehingga bayi bisa cacat, 

kualitasnya rendah serta proses tumbuh kembang sel otak tidak normal atau di 

bawah optimal (Almatsier, 2003). Jumlah PUFA (polyunsaturated fatty acids) 

yang optimum untuk dikonsumsi adalah 6-10 % dari total energi yang dibutuhkan 

setiap hari. 

Kekurangan PUFA dapat menyebabkan risiko terkena kanker, 

menurunkan kekebalan tubuh, meningkatkan risiko arteriosklerosis, meningkatkan 

jumlah peroksida sehingga mempercepat proses penuaan dan meningkatkan risiko 

terkenam batu empedu (Nurjanah, 2002). Asam lemak omega-3 apabila 

dikonsumsi berlebihan juga akan memberikan dampak negatif, antara lain 

menyebabkan badan berbau minyak ikan, menimbulkan gangguan pencernaan dan 

pendarahan pada saat luka, operasi, atau bila terserang mimisan akan lebih lama 

sembuhnya karena proses penggumpalan darah lamban (Mohamad, 2003 ). 

Selain itu mengkonsumsi asam lemak omega-3 dalam jumlah yang cukup 

mampu mengurangi kandungan kolesterol dalam darah dan mengurangi resiko 

terkena penyakit jantung, resiko artherosklerosis serta secara selektif dapat 

membunuh sel-sel kanker dan menyembuhkan simtom-simtom rheumathoid 

arthritis. Efek klinis dari asam lemak omega-3 dalam menurunkan kadar 

kolesterol darah diduga disebabkan pengaruhnya terhadap mekanisme produksi 

lipoprotein transport dalam hati yang disekresikan kedalam darah. Kolesterol 

dalam darah pada dasarnya ada dalam bentuk lipoprotein. Berdasarkan berat  

jenisnya lipoprotein dapat dikelompokan ke dalam tiga kelompok yaitu Very Low 

Density Lipoprotein (VLDL), Low Density Lipoprotein (LDL), High Density 

Lipoprotein (HDL). Asam lemak tidak jenuh khususnya omega-3 dapat 
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menghambat sintesa VLDL dan sebagai akibatnya produksi LDL pun berkurang. 

Tingginya kadar VLDL dan LDL yang disekresikan dapat menimbulkan endapan 

kolesterol dalam darah karena VLDL dan LDL merupakan protein transporrt yang 

membawa trigliserida, kolesterol dan fosfolipid dari hati ke seluruh jaringan. 

Sedangkan HDL justru akan mengangkut kolesterol ke dalam hati selanjutnya 

dipecah menjadi asam empedu dan dibuang melalui ekskresi tubuh (Kinsella et 

al., 1990).  

Aspek klinis lain yang menguntungkan dari mengkonsumsi asam lemak 

omega-3 adalah mencegah penyakit arterosklerosis, trombosis dan arthritis. Hal 

ini diduga karena adanya sifat antagonis asam lemak omega-3 yang dapat 

menurunkan aktivitas konversi asam linoleat menjadi asam arakhidonat, serta 

konversi oksidatif asam arakhidonat menjadi eikosanoid (Elisabeth, 1992). 

Tabel 3. Dosis Harian EPA dan DHA Yang Direkomendasikan 

Organisasi 
EPA dan DHA 

(mg) 
Populasi 

National Health and Medical Research 

Council (Australian Nutrient Reference 

Values) 

190 Umum 

British Nutrition Foundation Task Force 500-1000 Resiko tinggi 

U.K. Department of Health 200 Umum 

European Academy of Nutritional Science 200 Umum 

The International Society for the Study of 

Fatty Acids and Lipids (ISSFAL) 
650 Umum 

American Heart Association (AHA) 

1000 Resiko tinggi 

Ikan berlemak 

(2 kali/minggu) 
Umum 

>3 g Tinggi  

trigliserida 

National Institute of Health (NIH) 300 
Ibu hamil dan 

menyusui 

Sumber: Garg et al. (2006) 

2.4.4 Konsentrat Asam Lemak Omega-3 

 Konsentrat asam lemak omega-3 merupakan suatu istilah yang digunakan 

untuk menunjukkan produk asam lemak omega-3 dengan kadar lebih dari 30%, 
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sementara istilah isolat digunakan untuk kadar senyawa lebih dari 80%. 

Pembuatan konsentrat asam lemak omega-3 dilakukan untuk mengatasi 

keterbatasan minyak ikan untuk disebut sebagai sumber utama omega-3. Faktor 

pembatas tersebut antara lain : kandungan sterol, hidrokarbon, pigmen larut 

lemak, dan komponen logan penyebab oksidasi, dengan demikian kadar asam 

lemak omega-3 pada produk konsentrat akan jauh lebih tinggi dibandingkan 

bentuk minyak awalnya (Estiasih, 2009). 

 Konsentrat asam lemak omega-3 dibuat untuk mengatasi keterbatasan 

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

keterbatasan tersebut adalah kandungan kolesterol yang tinggi, rendahnya EPA 

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

asam lemak bebas dan asam arakhidonat. Beberapa keuntungan yang dapat 

diperoleh dari bentuk konsentrat adalah selain kadar yang lebih tinggi, 

memerlukan tempat atau ruang penyimpanan yang lebih efisien dibanding bahan 

dalam bentuk awalnya (Potter dan Hotekiss, 1996). 

 Beberapa teknik yang telah dikembangkan untuk membuat konsentrat 

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

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

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

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

al., 1993). Teknik konsentrasi asam lemak omega-3 telah lama dikembangkan. 

Dari beberapa teknik yang telah diteliti dan dikembangkan, teknik kristalisasi urea 

merupakan teknik yang telah diterapkan secara komersial. Produk yang dihasilkan 

digunakan dalam bidang farmasi dan produk pangan (Estiasih, 2009). 
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 Berikut adalah tabel perbandingan kadar konsentrat asam lemak omega-3 

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

selengkapnya disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Perbandingan Beberapa Konsentrat Asam Lemak Omega-3 Menurut 

Beberapa Peneliti 

Peneliti Jenis Minyak Metode 
Kadar Asam Lemak ω-3 (%) 

EPA DHA TOTAL 

Haagsma,et al 

(1982) 

Minyak hati ikan 

kod 

Kristalisasi 

urea 

27,6 44,6 72,2 

Estiasih (1996) Minyak 

pengalengan 

ikan lemuru 

Kristalisasi 

urea 

36,60 22,90 59,5 

Liu, et al 

(2005) 

Minyak ikan tuna Kristalisasi 

urea 

Tidak 

disajikan 

Tidak 

disajik

an 

85,02 

Herndrasaputra 

(2008) 

Minyak 

penepungan 

ikan lemuru 

Kristalisasi 

urea 

35,1 22,8 57,9 

Fatimah (2008) Minyak 

pengalengan 

ikan tuna 

Kristalisasi 

urea 

18,5 71,2 89,7 

Kusumastuti 

(2008) 

Minyak 

penepungan 

ikan tuna 

Kristalisasi 

urea 

14,9 67,0 81,9 

Hayati (2005) Minyak 

pengalengan 

ikan lemuru 

Kristalisasi 

dengan 

pelarut 

24,92 13,36 38,28 

Kurniasari 

(2005) 

Minyak 

penepungan 

ikan lemuru 

Pemadatan 

cepat 

20,74 10,52 31,25 

Umiatun 

(2006) 

Minyak 

pengalengan 

ikan lemuru 

Pemadatan 

cepat 

21,24 11,99 33,23 

 

2.5. Kristalisasi Pelarut Suhu Rendah 

 Fraksinasi dengan metode kristalisasi pelarut merupakan suatu proses 

pemisahan yaitu minyak atau lemak akan dikristalkan secara selektif dan fase cair 

yang tertinggal akan dipisahkan melalui penyaringan atau sentrifugasi. Kristalisasi 
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pelarut merupakan metode yang paling sesuai karena mampu menghasilkan 

konsentrat yang lebih murni (Krishnamurthy and Kellens, 1995), meminimalkan 

kerusakan termal PUFA karena proses dilakukan pada suhu rendah (Chen dan Ju, 

2001) dan mampu menghasilkan konsentrat dalam bentuk trigliserida (Erjawetz et 

al, 1999) 

 Kemampuan asam lemak untuk mengkristal terutama dipengaruhi oleh 

suhu. Pada suhu rendah asam lemak jenuh akan mengkristal, sedangkan asam 

lemak tak jenuh tetap cair dan berada di dalam pelarut. Semakin rendah suhu yang 

digunakan semakin selektif proses pemisahan sehingga jika teknik kristalisasi 

pelarut diterapkan untuk membuat konsentrat omega-3, suhu yang digunakan 

harus suhu yang sangat rendah dibawah -40°C. Pada suhu ini asam lemak selain 

asam lemak omega-3 akan mengkristal dan asam lemak omega-3 tetap cair 

sehingga terkonsentrasi dalam pelarut. Secara ringkas teknik kristalisasi pelarut 

dilakukan dalam tiga tahap utama (Estiasih, 2009). 

Pembentukan inti kristal dengan pendinginan cairan atau trigliserida cair 

pertumbuhan kristal sampai bentuk dan ukuran yang sesuai untuk proses 

pemisahan pemisahan antara fase padatan dan fase cair yang dihasilkan. Hasil 

penelitian Ahmadi (2006) menunjukan bahwa kondisi proses kristalisasi pelarut 

suhu rendah yang menghasilkan respon dengan kadar EPA+DHA yang optimum 

pada pembuatan minyak kaya asam lemak omega-3 adalah rasio pelarut : minyak 

(5,94 : 1) dan lama kristalisasi 35,96 jam dengan kadar EPA+DHA dalam minyak 

kaya asam lemak omega-3 sebesar 38,29%. Tingkat pengayaan EPA+DHA dari 

minyak asal, yaitu minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru adalah 1,84 

kali.  
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2.6. Fosfolipid Terstruktur 

Lipid terstruktur merupakan lemak dengan jenis asam lemak dan posisinya 

dalam kerangka gliserol diubah atau dimodifikasi. Tujuan modifikasi tersebut 

adalah mendapat lemak yang bernilai nutrisi lebih atau mempunyai sifat 

fungsional tertentu. Biasanya lipid terstruktur adalah trigliserida yang telah 

dimodifikasi dengan cara kimiawi, enzimatis, atau rekayasa genetika (Estiasih, 

2009). Menurut Akoh (1988) lipid terstruktur adalah triasil gliserol yang 

mengandung campuran asam lemak berantai pendek, medium, atau keduanya dan 

berantai panjang yang sebaiknya dalam molekul gliserol yang sama supaya 

menunjukkan potensi maksimalnya. 

 Fosfolipid alami mengandung berbagai jenis asam lemak, proporsinya 

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

mengandung asam lemak tertentu yang menggantikan salah satu atau kedua posisi 

asam lemak asalnya sehingga menghasilkan produk baru, dikatakan sebagai 

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

 Penelitian yang telah dilakukan diantaranya adalah pergantian asam lemak 

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

fosfolipid yang dapat meningkatkan stabilitas terhadap panas. Asam lemak jenuh 

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

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

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

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

dokosaheksaenoat (DHA) atau λ-linoleat dapat dipertukarkan untuk meningkatkan 
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nilai fisiologis dan nutrisi dari fosfolipid (Vikbjerg, et al., 2005 ; Haraldsson 

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

 Struktur molekul fosfolipid dapat dimodifikasi dengan cara kimia ataupun 

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

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

lama digunakan untuk memodifikasi fosfolipid terutama untuk meningkatkan 

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

menghasilkan lisofosfolipid, hidrogenasi dan hidroksilasi ikatan ganda dalam 

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

2006). 

 Modifikasi kimia telah banyak diterapkan karena murah dan skalanya 

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

spesifitas teradap jenis asam lemak tertentu dan posisi asam lemak dalam 

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

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

dengan modifikasi kimia ini dan seringkali sulit untuk dipisahkan dari produk 

yang diinginkan (Estiasih, 2009). Penggunaan modifikasi kimiawi dengan katalis 

kurang sesuai untuk memproduksi lipid terstruktur yang mengandung asam lemak 

omega-3 dari minyak ikan karena umumnya diperlukan suhu tinggi sehingga asam 

lemak omega-3 dapat teroksidasi dan rusak (Estiasih, 2009). 

2.6.1. Fosfolipid Mengandung Asam Lemak Omega-3 

Asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap banyak atau 

polyunsaturated fatty acids (PUFA) menyebabkan minyak ikan sangat rentan 

terhadap oksidasi sehingga menyebabkan ketengikan. Proses oksidasi dapat 
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terjadi karena beberapa hal antara lain: udara, cahaya, enzim, logam (Cu, Fe) 

(Ketaren, 1986). Asam lemak dalam struktur fosfolipid lebih stabil terhadap 

oksidasi. Fosfolipid mengandung asam lemak omega-3 merupakan pembawa 

asam lemak omega-3 yang potensial yang juga berperan sebagai pengemulsi dan 

antioksidan. Fosfolipid mengandung asam lemak omega-3 sebagian besar 

merupakan fosfolipid terstruktur hasil reaksi asidolisis antara asam lemak omega-

3 dengan fosfolipid berasal dari kedelai dan kuning telur (Lyberg et al., 2005).  

Lipase amobil dari Rhizomucor meihei (Lipozyme TM) yang bersifat 

regiospesifik 1,3 telah digunakan oleh Haraldsson and Thorarensen(1999) dalam 

sintesis PC mengandung EPA dan DHA dengan sumber PC adalah kuning telur. 

Dengan menggunakan konsentrat omega-3 sebagai sumber asil, diperoleh PC 

dengan kadar EPA 32% dan DHA 16% dan reaksi dilakukan pada kondisi bebas 

pelarut non aqueous. Berdasarkan berat substrat, konsentrasi enzim lipase 

R.meihei yang digunakan adalah 10% dengan rasio asil : PC 3,5:1 dan reaksi 

dilakukan pada suhu 60-65
0
C. Asam lemak bebas yang berlebihan yang dilihat 

pada rasio substrat diperlukan untuk mengurangi reaksi hidrolisis. 

Fosfolipid telah digunakan secara luas dalam produk pangan, farmasi, 

kosmetik sebagai pengemulsi. Fosfolipid kaya akan asam lemak omega-3 dapat 

diperoleh dari ikan tetapi proses ekstraksi nya rumit dan memerlukan teknik 

separasi yang kompleks. Oleh karena itu, sintesis fosfolipid terstruktur yang 

mengandung asam lemak omega-3 dengan menggunakan fosfolipid dari tanaman 

merupakan alternatif teknik yang memungkinkan untuk dilakukan (Haraldsson 

and Thorarensen, 1999). 
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2.6.2. Fosfolipid Sebagai Pengemulsi 

Zat pengemulsi didefinisikan sebagai senyawa yang mempunyai aktivitas 

permukaan (surface-active agents) sehingga dapat menurunkan tegangan 

permukaan (surface tension) antara udara-cairan dan cairan-cairan yang terdapat 

dalam suatu sistem makanan. Emulsifier dapat menstabilkan suatu emulsi karena 

menurunkan tegangan permukaan secara bertahap (Anief, 1993).  

Fosfolipid termodifikasi dengan komposisi dan distribusi asam lemak yang 

berbeda dapat digunakan untuk aplikasi yang berbeda. Penggabungan asam lemak 

rantai medium ke dalam fosfolipid alami melalui reaksi esterifikasi menghasilkan 

sifat pengemulsian tertentu (Vikbjerg et al., 2005). Metode enzimatis atau 

kimiawi biasanya digunakan untuk memodifikasi fosfolipid terutama menjadikan 

sifat pengemulsian dengan emulsi o/w dan juga meningkatkan HLB akibat dari 

modifikasi fosfolipid. Panjangnya rantai asam lemak dan derajat kejenuhan 

penyusun fosfolipid mempunyai efek penting terhadap sifat pengemulsian (Nii et 

al., 2005). 

Pengujian potensi sebagai pengemulsi dilakukan dengan mengukur indeks 

aktivitas pengemulsian (EAI, emulsifying activity index) yaitu luas permukaan 

yang dapat distabilisasi oleh fosfolipid dan indeks stabilitas emulsi (ESI, emulsion 

stability index) yaitu parameter yang menunjukan kemampuan fosfolipid untuk 

menstabilkan emulsi. Kedua parameter tersebut dianalisis menggunakan metode 

turbiditas Pearce dan Kinsella (1978). 
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2.7  Sintesis Fosfolipid Terstruktur secara Enzimatis  

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi 

baru dari formulasi-formulasi yang ada (Anonymous, 2010
b
) 

Lipid terstruktur yang mengandung asam lemak omega-3 dari minyak ikan 

diperoleh dengan memodifikasi kimiawi dan enzimatis. Modifikasi ini dilakukan 

dengan lima cara, yaitu interesterifikasi, esterifikasi langsung, asidolisis, 

alkoholisis dan gliserolisis. Penggunaan modifikasi kimiawi kurang sesuai untuk 

memproduksi lipid terstruktur yang mengandung asam lemak omega-3 dari 

minyak ikan karena umumnya digunakan suhu yang tinggi. Lipase merupakan 

biokatalis atau enzim yang digunakan untuk memodifikasi lipid secara enzimatis. 

Lipase menghidrolisis trigliserida menjadi digliserida, monogliserida, dan asam 

lemak bebas serta gliserol. Selain menghidrolisis lipase juga mensintesis lipid 

melalui interesterifikasi, esterifikasi langsung, asidolisis dan alkoholisis (Estiasih, 

2009). 

Dikarenakan keterbatasan penggunaan modifikasi kimia maka dilakukan 

modisikasi secara enzimatis. Metode enzimatis lebih menguntungkan 

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

1. Lebih selektif dan spesifik sehingga dapat lebih akurat dalam strukturisasi 

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

2. Reaksi berlangsung pada suhu rendah. 

3. Produk hasil reaksi cenderung seragam (hasil samping sedikit) 

4. Proses lebih bersih dan ramah lingkungan. 
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Selama bertahun-tahun, penggunaan enzim untuk modifikasi lesitin secara 

komersil hanya diketahui dengan fosfolipase A2 dari pankreas porcine dengan 

proses hidrolisis parsial untuk menghasilkan lisofosfolipid (Chung dan Yang, 

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

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

penerapan-penerapan yang telah dipatenkan berkenaan dengan enzim lain yang 

berperan pada fosfolipid dan reaksi-reaksi yang dapat dikatalisasi telah 

bermunculan (Vikbjerg, 2006). 

Lipase sebagai katalis untuk reaksi esterifikasi dapat diperoleh dari 

mikrobia ataupun tanaman. Nelson dkk. (1996) melakukan ”screening” lipase dari 

banyak spesies mikroba dalam kemampuannya melakukan transesterifikasi 

trigleserida dengan alkohol rantai pendek menjadi alkil ester. Lipase Mucor 

miehei ternyata paling efisien mengubah trigliserida menjadi alkil ester dengan 

alkohol primer, sedangkan lipase dari Candida antartica paling efisien untuk 

transesterifikasi trigliserida dengan alkohol sekunder menghasilkan alkohol ester 

bercabang. Lipase ini juga terbukti efektif untuk transesterifikasi minyak nabati 

dan bahan baku lain yang mengandung asam lemak tinggi menjadi derivat alkil 

ester. 

Reaksi petukaran asam lemak secara enzimatis dari gliserofosfolipid dapat 

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

fosfolipase sebagai berikut (skema reaksi hanya diilustrasikan untuk reaksi yang 

dikatalis oleh lipase, namun reaksi serupa terjadi menggunakan fosfolipase A2 

untuk pertukaran asam lemak pada posisi sn-2) (Vikbjerg, 2006). 
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Hidrolisis : Reaksi antara ester dan air, menghasilkan asam lemak dan alkohol. 

 

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

lemak dan alkohol 

 

 

 

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

asil. 

 

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

alkil yang berbeda. 

 

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

 Asidolisis merupakan reaksi pertukaran asam lemak antara trigliserida 

dengan asam lemak bebas membentuk trigliserida dengan komposisi asam lemak 

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

2009). Asidolisis telah digunakan untuk menggabungkan asam lemak bebas atau 

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

meningkatkan fungsi nutrisionalnya. Efek kesehatan dari mengkonsumsi asam 

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

Untuk mendapatkan konsentrat EPA dan DHA dalam minyak ikan dapat 

dilakukan beberapa cara seperti distilasi molekular, winterisasi dan kristalisasi 

pelarut (Weete dalam Akoh dan Min, 1988). 

 Produksi diasilfosfolipid dengan strukturisasi komposisi asam lemak 

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

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

dua tahap, pertama menghilangkan asam lemak dengan hidrolisis atau alkoholisis 

diikuti dengan esterifikasi kembali dari lisofosfolipid. Kemurnian dari produk 

akhir ditentukan berdasarkan jalur reaksi. Pada reaksi satu tahap, komposisi asam 

lemak dari produk akan berupa campuran dari asam lemak asalnya dengan asam 

lemak yang disatukan. Pada reaksi dua tahap, sangat mungkin untuk mengisolasi 

lisofosfolipid sebelum reaksi asterifikasi dilakukan sehingga memberikan produk 

akhir dengan kemurniaan yang tinggi. Pendekatan yang umum dilakukan untuk 

reaksi pertukaran asam lemak pada posisi sn-1 adalah reaksi asidolisis 

menggunakan enzim lipase, dan pendekatan hidrolisis atau esterifikasi kembali 
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umumnya dilakukan untuk pertukaran asam lemak pada posisi sn-2 menggunakan 

enzim fosfolipase A2 (Vikbjerg, 2006) 

2.7.2 Enzim Lipase Rhizomucor meihei  

 Lipase (triacylglycerol hydrolases, EC 3.1.1.3) merupakan enzim yang 

dapat menghidrolisis ikatan gliserol ester dan dapat mensintesis gliserol ester 

(Akoh dan Min, 1998). Meskipun enzim lipase tersedia di alam namun hanya 

beberapa yang terdapat dalam jumlah besar untuk dapat di manfaatkan dalam 

skala industri. Lipase yang berasal dari mikrobia merupakan enzim yang paling 

sesuai digunakan untuk modifikasi fosfolipid pada posisi sn-1 karena dapat 

diperoleh secara komersial. Dengan menggunakan teknologi genetika, proses 

komersialisasi dapat dikembangkan dengan kultur mikroba rekombinan (Vikbjerg, 

2006) 

 Berdasarkan spesifitasnya, lipase dapat digolongkan menjadi tiga 

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

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

asil dalam molekul gliserol atau tidak spesifik terhadap komponen asam lemak 

tertentu dari subtrat. Hidrolisis secara sempurna pada substrat menjadi gliserol 

dan asam lemak terjadi dengan lipase non-spesifik, misalnya C. cilindraceae, 

C. rugusa, Corynebacterium acnes, dan Staphyloccocus aureus.  

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

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

monoasilgliserol pada produknya. Migrasi asil dapat terjadi selama reaksi yaitu 

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

diantaranya berasal dari Aspergilus niger, Rhizomucor miehei, Rhizopus 
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Arrhizus, dan Rhizopus delemar. Spesifitas lipase dapat berubah oleh kondisi 

lingkungan pada sistem yang akan mempengaruhi reaktivitas dan gugus 

fungsional ataupun molekul substrat misalnya lipase dari Pseudomonas fragi 

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

mungkin disebabkan kondisi mikroemulsi lingkungan.  

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

diketahui spesifik terhadap asam lemak rantai panjang yang memiliki ikatan 

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

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

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

untuk asam lemak yang relatif pendek, sedangkan lipase P. camemberri hanya 

menghidrolisis mono- dan diasilgliserol.  

Dalam kondisi jumlah air yang terbatas, lipase diketahui juga mengkatalisa 

reaksi-reaksi sintesis (reaksi-reaksi pemindahan atau pertukaran asam lemak) pada 

minyak dan lemak (Iwai dan Tsujisaka, 1984). Sintesis lipid terstruktur 

mengandung MCFA dan PUFA telah dilakukan dengan menggunakan enzim dari 

kapang Rhizomucor meihei yang dimobilisasi (IM60). Sintesis dilakukan dengan 

menggunakan pelarut heksana. Penelitian Huang dan Akoh (1994) menunjukan 

bahwa EPA dapat digabungkan dalam struktur trigliserida minyak kedelai. 

Struktur kimia EPA digunakan sebagai donor asil dalam bentuk asam lemak bebas 

atau etil ester (Estiasih, 2009). 

 

 

 



32 

 

 

Tabel 5. Reaksi Asidolisis Fosfolipid Terstruktur dengan Lipase Rhizomucor 

miehei 

Jenis PL Donor asil Jenis pelarut Referensi 

Fosfatidilkolin Asam margarat Toluen Svensson et al., 1992 

Fosfatidilkolin EPA dan DHA Heksan Mutua and Akoh, 1993 

Fosfatidilkolin Asam oleat Toluen atau 

solvent-free 

Mustranta et al.,1994 

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

Lesitin kedelai Asam laurat dan 

oleat 

Solvent-free Aura et al., 1995 

Fosfatidilkolin 

kuning telur 

EPA dan DHA Solvent-free Haraldsson and 

Thorarensen, 1999 

Fosfatidilkolin Asam kaprilat, CLA, 

EPA, dan DHA 

Solvent-free Peng et al., 2002 

Fosfatidilkolin Asam oleat Heksan Wongsakul et al., 2004 

Fosfatidilkolin CLA Heksan Hossen and Hernandez, 

2005 

Fosfatidilkolin EPA dan DHA Toluen Lyberg et al., 2005 

 

2.7.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Reaksi Asidolisis Enzimatis 

 

 Asidolisis merupakan reaksi pertukaran asam lemak antara trigliserida 

dengan asam lemak bebas membentuk trigliserida dengan komposisi asam lemak 

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

2009). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas enzim lipase selama 

proses asidolisis enzimatis, yaitu 

1. Suhu 

 Secara umum meningkatnya suhu juga akan meningkatkan taraf reaksi, 

tetapi suhu yang terlalu tinggi akan menurunkan taraf reaksi karena kerusakan 

dari enzim bersifat irreversible. Lipase dari hewan dan tanaman lebih tidak tahan 
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panas dari pada lipase yang berasal dari mikroba. Suhu optimum kerja enzim 

R.meihei adalah 35-45
0
C dan suhu maksimalnya 57

0
C (Akoh and Min, 1988). 

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

yang digunakan harus lebih tinggi dikarenakan untuk menjaga substrat dalam 

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

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

ditingkatkan sampai 600
0
C untuk mencairkan substrat. Suhu tinggi dapat 

mengakibatkan mengurangi umur lipase, untuk mengatasi hal ini maka dilakukan 

immobilisasi enzim untuk meningkatkan stabilitas enzim lipase dalam kondisi 

suhu tinggi (Akoh and Min, 1988). 

2. Konsentrasi Enzim 

 Berdasarkan penelitian Haraldsson Thorarensen (1999) pada reaksi 

asidolisis menggunakan lipase Rhizomucor meihei dalam sistem bebas pelarut 

menggunakan enzim 70% dari berat substrat.  Sedangkan Vikbjerg et al., (2005) 

memproduksi fosfolipid terstruktur antara fosfatidilkolin dari kedelai dengan asam 

kaprilat dalam kondisi free solvent secara asidolisis menggunakan lipase 

Rhizomucor meihei sebesar 40% dari berat substrat. 

 Tingginya dosis enzim secara normal dibutuhkan untuk meningkatkan 

efektifitas penggabungan asam lemak ke fosfolipid tetapi dari segi pertimbangan 

secara ekonomi dan terjadinya hambatan transfer massa dalam sistem reaksi, 

maka dosis enzim harus dibatasi. Dosis enzim yang terlalu tinggi dapat 

menjadikan campuran substrat yang digunakan dalam reaksi sulit untuk bereaksi 

dalam batch reactor (Vikbjerg et al., 2006) 
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3. Lama Reaksi 

 Dalam penelitian Haraldsson and Thorarensen (1999) dalam sintesis PC 

mengandung EPA dan DHA dengan sumber PC kuning telur dan menggunakan 

konsentrat omega-3 sebagai sumber asil, hasil reaksi asidolisis sangat dipengaruhi 

oleh lama reaksi dengan kesetimbangan tercapai pada setelah 72 jam reaksi dan 

stabil setelah lama reaksi 24 jam. 

4. Keberadaan Air 

 Keberadaan air yang dibutuhkan oleh lipase tergantung pada sumber dari 

lipase tersebut lipase yang berasal dari jamur lebih toleran terhadap kondisi 

kurang air dibandingkan lipase dari bakteri (Akoh and Min, 1988). Kontrol air di 

dalam sistem reaksi sangat penting sebagai arahan proses dan di dalam 

pembentukan produk akhir reaksi. Dibawah kondisi air yang terbatas proses 

hidrolisis lemak dapat diminimalisasi sehingga reaksi bergeser ke arah reaksi 

interesterifikasi yang dikatalis oleh lipase (Giolelli et al., 1994) 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan Haraldsson and Thorarensen 

(1999) pada reaksi asidolisis menggunakan lipase Rhizomucor meihei dalam 

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

5. Rasio Substrat 

 Meningkatnya konsentrasi asam lemak akan meningkatkan yield dalam 

lipase–katalis baik secara esterifikasi maupun transenterifikasi menjadikan 

terhambatnya reaksi hidrolisis (Adlercreutz dan Wehtje, 2004). Dalam penelitian 

Haraldsson and Thorarensen (1999) dalam sintesis PC mengandung EPA dan 

DHA dengan sumber PC menggunakan konsentrat omega-3 sebagai sumber asil, 

reaksi dilakukan pada kondisi bebas pelarut non-akueous. Berdasarkan berat 
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substrat, dengan rasio asil : PC 3,5:1. Asam lemak bebas yang berlebihan yang 

dilihat pada rasio substrat diperlukan untuk mengurangi reaksi hidrolisis. 

6. Jenis Pelarut 

 Pelarut yang umum digunakan untuk reaksi asidolisis fosfolipid adalah 

toluena atau heksan. Reaksi dengan menggunakan heksana lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan toluena (Vikbjerg et al., 2005). Pelarut dengan nilai log P > 

2 tidak akan merubah lapisan air sehingga kerja enzim tidak terganggu. Heksana 

memiliki niai log P 3,5 sehingga tidak akan mengganggu aktivitas enzim 

(Senanayake and Shahidi, 2002) 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya 

Malang serta Laboratorium Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta mulai bulan Juni 2010 – November 2010.  

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan adalah waterbath shaker, kromatografi gas (GC-

14 B Shimadzu), TLC scanner, (CS-930 Shimadzu), TLC development tank, oven, 

lampu UV, alat-alat gelas, magnetic stirrer, pH meter, buret, rotary evaporator, 

freezer, sentrifuse dan penyemprot nitrogen. 

3.2.2    Bahan  

 Bahan baku yang digunakan adalah lesitin kedelai komersial (Toko 

Panadia Malang), minyak hasil samping pengalengan tuna (PT. Aneka Tuna 

Indonesia, Pasuruan), lipase Rhizomucor meihei. Bahan kimia yang digunakan 

adalah standar campuran asam lemak (Sigma Co.), standar EPA dan DHA, 

standar fosfolipid (fosfatidilkolin, fosfatidiletanolamin, fosfatidilinositol, asam 

fosfatidat, difosfatidilgliserol), BF3-metanol 14%, metilenklorida (Sigma Co.), 

NaOH, KOH, HCL pekat, aseton p.a, SDS, buffer fosfat pH 7, heksana, asam 

sulfat, plat TLC, (silica gel G60 F254 sebagai absorben), kloroform (p.a. dari 

Merck), methanol (p.a. dari Merck), etanol, heksana, aseton (teknis), aquades, dry 

ice dan gas nitrogen. 
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3.3 Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

2 faktor, dimana pada faktor I terdapat 3 level dan faktor II terdapat 3 level dan 

tiap faktor dua kali ulangan dengan faktor yang dikaji adalah: 

Faktor I : Lama reaksi 

L1 = 18 jam 

L2 = 24 jam 

L3 = 36 jam 

Faktor II : Konsentrasi enzim 

K1 = 20% terhadap substrat (b/b) 

K2 = 30% terhadap substrat (b/b) 

K3 = 40% terhadap substrat (b/b) 

Dari faktor tersebut, maka diperoleh kombinasi sebagai berikut: 

L1K1 : lama waktu 18 jam konsentrasi enzim 20% 

L1K2 : lama waktu 18 jam konsentrasi enzim 30% 

L1K3 : lama waktu 18 jam konsentrasi enzim 40% 

L2K1 : lama waktu 24 jam konsentrasi enzim 20% 

L2K2 : lama waktu 24 jam konsentrasi enzim 30% 

L2K3 : lama waktu 24 jam konsentrasi enzim 40% 

L3K1 : lama waktu 36 jam konsentrasi enzim 20% 

L3K2 : lama waktu 36 jam konsentrasi enzim 30% 

L3K3 : lama waktu 36 jam konsentrasi enzim 40% 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Pada penelitian ini dilakukan sintesis fosfolipid mengandung asam lemak 

ω-3 dari fosfolipid kedelai komersial yang sudah dihilangkan minyaknya (deoiled 

soy phospholipids) dengan minyak asam lemak ω-3 dari minyak hasil samping 

pengalengan tuna. 

Penelitian ini dibagi dalam 2 tahap yaitu: 

1. Preparasi minyak kaya asam lemak ω-3 dari hasil samping pengalengan 

tuna dengan teknik kristalisasi pelarut suhu rendah. 

2. Sintesis asidolisis enzimatis dan karakterisasi fosfolipid terstruktur 

mengandung asam lemak ώ-3 dari fosfolipid kedelai dan minyak kaya 

asam lemak ω-3. 

3.4.1. Preparasi minyak kaya asam lemak ω-3 dari minyak hasil samping 

pengalengan tuna dengan teknik kristalisasi pelarut suhu rendah. 

 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan minyak (dalam bentuk asam lemak 

bebas) yang mengandung asam lemak ω-3 dalam kadar tinggi. Proses pembuatan 

minyak kaya asam lemak ω-3 dilakukan dengan metode kristalisasi pelarut suhu 

rendah (Ahmadi, 2006) yang dimodifikasi. Pada penelitian ini proses kristalisasi 

pelarut suhu rendah dilakukan setelah minyak disaponifikasi dan diubah menjadi 

asam lemak bebas. Dengan demikian, bentuk kimia minyak yang diperoleh adalah 

asam lemak bebas yang akan berfungsi sebagai sumber asil pada reaksi asidolisis 

enzimatis pada proses sintesis fosfolipid terstruktur mengandung asam lemak ω-3.  
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Proses kristalisasi pelarut suhu rendah dipilih untuk mendapatkan minyak tinggi 

asam lemak ω-3 yang cukup aman sehingga jenis pelarut yang digunakan pada 

proses ini adalah aseton. Tahapan kristalisasi pelarut suhu rendah adalah: 

a. Saponifikasi 

Sebanyak 100 g minyak hasil samping pengolahan ikan dicampur dengan 

200 ml larutan NaOH dalam aquades/etanol dan diaduk selama 30 menit pada 

suhu 60°C. Setelah saponifikasi ditambahkan 40 ml aquades. Larutan NaOH 

disiapkan dengan cara melarutkan 48 g NaOH dan 0.5 g NA2EDTA dalam 160 ml 

air. Ke dalam larutan ini ditambahkan 160 ml etanol. 

b. Ekstraksi asam lemak 

Heksana sebanyak 400 ml ditambahkan  dan diaduk selama 1 jam. Lapisan 

atas (sekitar 160 ml) mengandung bahan tidak tersabunkan dan selanjutnya 

dibuang. HCl  pekat ditambahkan pada lapisan bawah dan diaduk menggunakan 

magnetic stirrer sampai pH 1. Dua lapisan akan terbentuk setelah pH mencapai 1, 

lapisan bawah dibuang dan lapisan atas (lapisan heksana) diambil dan di 

evaporasi menggunakan rotary evaporator sampai semua pelarut habis pada suhu 

40°C. 

c. Kristalisasi pelarut suhu rendah 

Minyak (dalam bentuk asam lemak bebas)  dari hasil ekstraksi asam lemak 

dilarutkan dalam aseton dengan rasio minyak : aseton 1:6 (b/v). Campuran 

minyak-aseton tersebut kemudian diinkubasi menggunakan es kering pada suhu -

40°C selama 24 jam. Setelah 24 jam, kristal yang terbentuk dipisahkan dari 

pelarut dengan cara penyaringan pada suhu rendah. Selanjutnya, minyak yang 

tidak mengkristal dipisahkan dari pelarut dengan cara evaporasi vakum. Minyak 
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tersebut dianalisis kadar asam lemak ω-3 dan profil asam lemak dengan 

kromatografi gas.  

 

3.4.2. Sintesis fosfolipid terstruktur mengandung asam lemak ω-3 dari 

fosfolipid kedelai dan minyak kaya asam lemak ω-3   

 

a. Penghilangan minyak dari fosfolipid kedelai komersial (Nasir et al., 2007) 

Proses penghilangan minyak ditunjukan untuk mendapatkan fosfolipid 

kedelai yang lebih murni. Lesitin/fosfolipid kedelai sebanyak 50 g dilarutkan 

dalam aseton 300 ml dan diaduk dengan pengaduk magnet selama 1 jam. Pelarut 

yang mengandung lipid netral dipisahkan dengan cara di dekantasi, kemudian 

proses diulang sampai pelarut tidak berwarna. Minyak yang masih mengandung 

atau terkontaminasi fosfolipid di cek dengan menggunakan TLC. Jika masih 

terdapat banyak minyak, maka dilakukan kembali pencucian seperti sebelumnya. 

Setelah itu dilakukan sentrifugasi dan penyemprotan nitrogen untuk penghilangan 

pelarut yang masih terdapat dalam fosfolipid. Lipid polar/fosfolipid yang 

diperoleh digunakan untuk sintesis fosfolipid terstruktur. 

b. Reaksi asidolisis minyak asam lemak ω-3  dengan fosfolipid kedelai secara 

asidolisis enzimatis (modifikasi Haraldsson and Thorarensen,1999) 
 

Pada tahap reaksi asidolisis enzimatis ini faktor yang dikaji adalah lama 

reaksi dan konsentrasi enzim lipase Rhizomucor miehei yang digunakan. Minyak 

kaya asam lemak ω-3  dan fosfolipid kedelai yang sudah dihilangkan minyaknya 

(rasio asam lemak : fosfolipid 3,5:1 atau 280 mg : 80 mg) dimasukan dalam 

tabung reaksi tertutup. Enzim lipozyme (Rhizomucor miehei) ditambahkan dengan 

konsentrasi 20%, 30%, 40% (terhadap substrat, sesuai perlakuan), aquades 10% 

terhadap substrat dan heksana 3 ml. Campuran digoyang perlahan dalam 
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waterbath kecepatan 300 rpm pada suhu 40°C selama waktu tertentu sesuai 

paerlakuan yaitu 18, 24, dan 36 jam. Setelah inkubasi, campuran reaksi di 

sentrifugasi pada kecepatan 3000 rpm selama 15 menit untuk mengendapkan 

fosfolipid terstruktur. Kemudian dilakukan pencucian menggunakan 1 ml 

heksana. Fosfolipid yang dihasilkan kemudian dimetilasi dengan metode Park dan 

Goin (1994). Selanjutnya, dilakukan analisis profil asam lemak dengan 

menggunakan kromatografi gas. 

3.5 Analisis Data 

Cara analisis yang dilakukan pada tahap penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Profil asam lemak dan kadar asam lemak ω-3 dengan kromatografi 

gas ( Transmetilasi in situ metode Park dan Goin, 1994) 

b. Indeks aktifitas pengemulsi (Pearce and Kinsella, 1978) 

c. Indeks stabilitas pengemulsi (Pearce and Kinsella, 1978) 

d. Nilai HLB (Stauffer, 1999) 

e. Profil fosfolipid dengan menggunakan Thin Layer Chromatography 

(TLC) 

f. Kuantifikasi jenis fosfolipid menggunakan TLC scanner 

g. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan analisa 

varians (ANNOVA) dengan tingkat kepercayaan 5 %. Dilanjutkan uji 

lanjut BNT dan DMRT dengan selang kepercayaan 5 % jika perlakuan 

menunjukan pengaruh yang signifikan. Untuk pemilihan perlakuan 
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terbaik dilakukan dengan metode Zeleny (1982) berdasarkan derajat 

inkoorporasi EPA dan DHA dan sifat sebagai pengemulsi. 
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3.6. Diagram Alir Penelitian 

 

  Fosfolipid kedelai 50 g 

 

  pelarutan dengan aseton 300ml 

 

  pengadukan dengan pengaduk magnet 1 jam 

 

  pemisahan/ dekantasi 

 

                                           pengulangan sampai pelarut tidak berwarna 

 

  pengecekan dengan TLC 

 

  deoiled soy phospholipid               

 

 

 

Gambar 7. Penghilangan minyak dari fosfolipid kedelai komersial (Nasir et al., 

2007) 

Analisis: 

● Profil fosfolipid  

• Jenis – jenis asam 

lemak 

• Kuantifikasi jenis 

fosfolipid 
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                48 g NaOH dan 0.5 g   100 g minyak hasil samping 

          Na2EDTA dalam 160 ml aquades. 

 

         pelarutan dan penambahan 160 ml etanol. 

                    200 ml Larutan NaOH 

                pencampuran 

                   pengadukan selama 30 menit pada suhu 60°C 

              penambahan 40 ml aquades 

                  penambahan Heksana 400 ml  

              pengadukan selama 1 jam 

              pemisahan dengan corong pemisah 

             lapisan bawah di stirrer dan ditambah HCL sampai pH 1 

        pemisahan lapisan atas (lapisan heksana) 

            evaporasi suhu 40°C 

                Asam Lemak Bebas 

Gambar 8. Saponifikasi dan pengasaman minyak hasil samping pengalengan tuna 
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             Asam Lemak Bebas 

               pelarutan aseton rasio minyak : aseton 1:6 (b/v) 

      penginkubasian menggunakan es kering pada  

      suhu -40°C selama 24 jam 

          penyaringan kristal-kristal padat pada suhu rendah  

           fase minyak + pelarut cair di evaporasi vakum 

                  konsentrat asam lemak ω-3 

 

Gambar 9. Pembuatan konsentrat asam lemak ω-3 dari minyak hasil samping 

pengalengan tuna dengan teknik kristalisasi pelarut suhu rendah (modifikasi 

Ahmadi, 2006) 

Analisis: 

● Kadar  asam 

lemak ω-3   

● Profil asam 

lemak 
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             Asam lemak              deoiled soy phospholipid 

                  (rasio asam lemak : fosfolipid 3,5:1) 

 

               pencampuran pada tabung reaksi tertutup 

 

           penambahan enzim R.meihei  

             20%, 30%, 40% (terhadap substrat),  

         aquades 10% dan heksana 3 ml. 

 

                   penginkubasian dengan waterbath kecepatan  

              300 rpm pada suhu 40°C 

         (18, 24, 36 jam) 

 

            penyentrifugasian  3000 rpm 15 menit 

 

         pencucian menggunakan 1 ml heksana 

 

                Fosfolipid terstruktur 

 

              

 

Gambar 10. Reaksi asidolisis minyak asam lemak ω-3  dengan fosfolipid kedelai 

secara asidolisis enzimatis (modifikasi Haraldsson and Thorarensen, 1999) 

 

Analisis: 

• Kadar  asam 

lemak ω-3  

• Profil Fosfolipid 

terbaik 

• Kuantifikasi 

jenis fosfolipid 

Analisis: 

• Nilai HLB 

• EAI dan ESI 
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Gambar 11. Diagram Alir Penelitian 

Saponifikasi dan Pengasaman 

Kristalisasi pelarut 

suhu rendah 

Deoiled soy 

phospholipid 

Penghilangan minyak 

Minyak kaya asam 

lemak ω-3   

Asidolisis enzimatis 

Fosfolipid terstruktur 

Pengecekan 

dengan TLC 

Analisis: 

• Profil 

fosfolipid 

• Jenis-jenis 

asam lemak 

• Kuantifikasi 

jenis 

fosfolipid 

Analisis: 

• Kadar asam lemak 

ω-3   

• Nilai HLB 

• EAI dan ESI 

• Profil Fosfolipid 

terbaik 

• Kuantifikasi jenis 

fosfolipid 

Analisis: 

● Kadar  

asam lemak 

ω-3   

● Profil asam 

lemak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minyak hasil samping 

pengalangan tuna 

Fosfolipid/lesitin 
kedelai komersial 

• Kadar asam 

lemak  ω-3   
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Sintesis fosfolipid terstruktur diperoleh dengan memodifikasi fosfolipid 

yang diperkaya dengan asam lemak omega-3 dengan teknik asidolisis enzimatis. 

Fosfolipid (PL) yang berasal dari lesitin kedelai komersial berperan sebagai 

substrat yang akan dimodifikasi, lesitin kedelai komersial dihilangkan minyaknya 

dengan pelarut aseton sehingga minyak dalam lesitin larut dan yang tersisa hanya 

fosfolipid kasar. Konsentrat asam lemak omega-3 (EPA+DHA) berperan sebagai 

donor asil yang didapat dari minyak hasil samping pengalengan ikan tuna dengan 

teknik kristalisasi pelarut suhu rendah. Enzim lipase Rhizomucor miehei berperan 

sebagai biokatalisator yang akan menghidrolisis asam-asam lemak jenuh pada sn-

1 dan menggantikannya dengan konsentrat asam lemak omega-3. Dengan 

demikian terbentuk fosfolipid terstruktur, yaitu fosfolipid lesitin kedelai yang 

telah diperkaya dengan asam lemak omega-3. 

 

4.1 Penghilangan Minyak Fosfolipid Lesitin Kedelai Komersial 

Penghilangan minyak pada lesitin kedelai dilakukan dengan menggunakan 

pelarut aseton dengan perbandingan (1:6) (b/v). Proses  pemisahan fosfolipid  dari  

total lipid dilakukan dengan cara separasi fosfolipid berdasarkan polaritas. 

Penghilangan minyak dalam lesitin kedelai dilakukan menggunakan metode Nasir 

et al (2007). Proses penghilangan minyak ditunjukkan untuk mendapatkan 

fosfolipid kedelai yang lebih murni. Tahap awal penghilangan minyak yaitu 

melarutkan minyak yang terdapat dalam lesitin kedelai dengan pelarut non-polar 

seperti aseton dan diaduk dengan pengaduk magnet selama 1 jam. Penghilangan 

minyak dihentikan jika dalam lesitin kedelai sudah tidak terdapat minyak. 

Pengujiannya dilakukan dengan pengecekan TLC (Thin Layer Chromatography). 
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Minyak dihilangkan sebanyak 7 kali ulangan selama 7 jam sehingga diperoleh 

fosfolipid tanpa minyak. Rendemen fosfolipid yang dihasilkan berkisar antara 20-

25% tergantung banyaknya minyak yang ada di dalam lesitin kedelai komersial. 

Menurut Joshi et al., (2006) penghilangan minyak lesitin kedelai dengan sistem 

batch mampu menghasilkan sekitar 95% rendemen dengan ekstraksi 2 sampai 4 

kali. Perbedaan dengan literatur dimungkinkan diakibatkan lesitin kedelai 

komersial di Indonesia masih banyak bahan-bahan lain seperti minyak yang 

dicampur untuk mengurangi biaya produksi. 

4.1.1 Profil Fosfolipid Lesitin Kedelai Komersial 

Analisa profil fosfolipid menggunakan teknik pemisahan menggunakan 

metode TLC (Thin Layer Chromatography) dengan cara pemisahan dengan 

adsorbsi pada lapisan tipis adsorben. Adsorben yang digunakan adalah silica gel. 

Prinsip dari metode TLC adalah memisahkan sampel berdasarkan perbedaan 

kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Pelarut yang digunakan 

untuk memisahkan tiap jenis fosfolipid yaitu metanol-kloroform. Jarak antara 

jalannya pelarut bersifat relatif. Oleh karena itu, diperlukan suatu perhitungan 

tertentu untuk memastikan spot yang terbentuk memiliki jarak yang sama 

walaupun ukuran jarak plat nya berbeda. Nilai perhitungan tersebut adalah nilai 

RF (Retension Factor), nilai ini digunakan sebagai nilai perbandingan relatif antar 

sampel.  
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Tabel 6. Hasil Identifikasi Jenis-Jenis Fosfolipid Deoiled Fosfolipid Lesitin 

Kedelai Komersial 

No Spot 

NILAI RF 

Jenis Fosfolipid 

Kuantifikasi 

Jenis 

Fosfolipi

d (%) 
Standart 

1 0.22 Fosfatidilinositol (PI) 51.1 

2 0.42 Fosfatidilkolin (PC) 21.9 

3 0.47 Fosfatidiletanolamin (PE) 14.3 

4 0.54 Asam Fosfotidat (PA) 12.5 

 

Hasil deoiled lesitin kedelai memiliki 4 spot pada analisa TLC artinya 

bahwa terdapat 4 jenis fosfolipid di dalam lesitin kedelai yang dihilangkan 

minyaknya tersebut. Jenis fosfolipid yang teridentifikasi yaitu Fosfatidilinositol 

(PI), Fosfatidilkolin (PC), Fosfatidiletanolamin (PE) dan Asam Fosfotidat (PA). 

Hal ini sesuai dengan literatur Colbert (1998) yaitu fosfolipid utama lesitin 

kedelai adalah fosfatidilkolin (PC), fosfatidiletanolamin (PE) fosfatidilinositol 

(PI) dan asam fosfatidat (PA) yang memiliki struktur kimia unik sehingga 

mempunyai kemampuan emulsifikasi dan masing-masing fraksi fosfolipid 

mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga mempunyai perbedaan sifat 

fungsional sebagai pengemulsi.  

Secara kuantitatif, pada Tabel 6 juga ditunjukkan kadar tiap-tiap fraksi 

fosfolipid, di mana fraksi PI memiliki kadar yang paling dominan, yaitu 51,1% 

sedangkan PC 21,9%, PE 14,3% dan PA 12,5%. Menurut Judde et al., (2003) 

dalam penelitiannya, beberapa produsen fosfolipid kedelai komersial memiliki 

kadar PC yang lebih dominan dibandingkan jenis fosfolipid lainnya. Perbedaan ini 

dimungkinkan pada varietas kedelai maupun jenis kedelai yang digunakan 

produsen dalam pembuatan lesitin kedelai komersial berbeda karena tiap produsen 
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memproduksi beberapa lesitin kedelai tidak hanya digunakan dalam produk 

pangan tetapi ada yang digunakan untuk industri farmasi dan lain-lain. 

 

4.1.2 Komposisi Asam Lemak pada Lesitin Kedelai dan Jenis-Jenis Fosfolipid 

 

Jenis asam lemak di setiap jenis fosfolipid memiliki komposisi dan 

kadar asam lemak yang berbeda karena akan mempengaruhi sifat dari 

fosfolipid sebagai pengemulsi maupun sebagai penstabil emulsi. Menurut 

Zhang dan Proctor (1997) komposisi fosfolipid dan jenis asam lemak 

penyusunnya akan berpengaruh terhadap kemampuan fosfolipid sebagai 

pengemulsi. Tabel 7 menunjukan komposisi asam lemak pada lesitin kedelai 

dan lesitin kedelai yang dihilangkan minyaknya. 

Tabel 7. Komposisi Asam Lemak pada Lesitin kedelai dan Deoiled Lesitin 

Kedelai 

 

NO 
Jenis Asam 

Lemak 

Lesitin 

Kedelai 

Komer

sial 

(%) 

Deoiled 

Lesitin 

Kedelai 

(%) 

 

Lesitin 

kedelai * 

1 C16:0 16 18.8 17.4 

2 C16:1 0.01 11.1 - 

3 C18:0 4 5.2 4.0 

4 C18:1 17 19.8 16.7 

5 C18:2 55 19.0 54.0 

6 C18:3 7 3.1 6.7 

7 C20:0 0.01 2 - 

8 Lain-lain 0.98 21 1.2 

*Sumber : Commercial manufacture of lecithin (1989) 

 

Tabel 7 menunjukan bahwa terjadi penurunan yang signifikan pada 

asam lemak linoleat dan linolenat akibat penghilangan minyak pada lesitin 

kedelai hal ini menunjukan bahwa sebagian besar asam lemak telah larut 
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dalam pelarut aseton. Tabel 8 disajikan komposisi dan persentase asam lemak 

tiap jenis-jenis fosfolipid pada deoiled lesitin kedelai. 

Tabel 8. Komposisi Asam Lemak (%) pada Jenis-Jenis Fosfolipid Deoiled Lesitin 

Kedelai Komersial 

 

No Jenis Asam Lemak PI  PC  PE  PA PE* PC* 

1 C12:0 9.33 4.54 3.64 3.87 - - 

2 C14:0 11.29 4.31 4.67 6.88 - - 

3 C16:0 23.95 11.27 22.73 17.40 20.5 16.6 

4 C16:1 20.43 7.18 8.77 8.24 - - 

5 C18:0 10.16 3.57 - 7.22 6.4 3.0 

6 C18:1 13.19 31.71 7.01 27.35 10.0 10.9 

7 C18:2 2.35 24.62 39.36 10.05 56.2 59.9 

8 C18:3 4.43 - 3.45 1.28 6.9 6.6 

9 C20:0 - 2.63 - 2.76 - - 

10 C22:0/ C22:1 - 10.18 8.57 12.34 - - 

11 C24:0 4.88 - 1.80 2.61 - - 

* Sumber : Wang dan Wang (2008) 
Ket: PI : Phospatidil Inositol                  PA: Phospatidic Acid 

PC: Phospatidil Choline                        PE: Phospatidil Etanolamine 

 

Asam lemak terbanyak pada PI (Phospatidilinositol) adalah asam palmitat 

(C16:0),asam palmitoleat (C16:1) dan asam oleat (C18:1). PC (Phospatidilcholin) 

adalah asam oleat (C18:1), asam linoleat (C18:2) dan asam palmitat (C16:0). PE 

(Phospatidiletanolamin) adalah asam linoleat (C18:2), asam palmitat (C16:0) dan 

asam palmitoleat (C16:1) sedangkan PA (Phospatidic acid) adalah asam oleat 

(C18:1), asam palmitat (C16:0) dan asam behenat (C22:0). Menurut Wang dan 

Wang (2008) asam lemak paling dominan penyusun fosfolipid kedelai adalah 

asam linoleat.  

Secara umum komposisi asam lemak tiap jenis fosfolipid hampir sesuai 

dengan literatur, seperti dijelaskan sebelumnya perbedaan yang terjadi mungkin 

diakibatkan oleh perbedaan varietas maupun jenis tiap kedelai yang berbeda oleh 

peneliti sebelumnya sehingga akan mempengaruhi komposisi asam lemak dari 

fosfolipid kedelai dan dapat dikatakan bahwa fosfolipid kedelai yang berbeda dari 
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segi komposisi maupun persentase asam lemak dari peneliti dan literatur akan 

berbeda pada karakteristik sifat pengemulsi dan aplikasi penggunaan dalam bahan 

pangan. Perbedaan komposisi asam lemak dalam setiap jenis fosfolipid sangat 

berpengaruh terhadap polaritas dari sifat pengemulsi, dalam penelitian 

sebelumnya fosfolipid kedelai alami banyak digunakan dalam emulsi w/o karena 

lebih bersifat non-polar akibat susunan dan komposisi asam lemaknya terutama 

asam lemak jenuh rantai medium. Menurut Colbert (1998) tingkat interaksi 

fosfolipid dengan air dan minyak bergantung pada komposisi bagian hidrofilik 

dan hidrofobik. 

 

4.2 Konsentrat Asam Lemak Omega-3 dari Proses Kristalisasi Pelarut Suhu 

Rendah 

 

Pada tahap awal pembuatan konsentrat omega-3 dilakukan proses 

pemurnian alkali menggunakan NaOH menurut Estiasih (2009) prinsip pemurnian 

alkali adalah alkali dapat bereaksi dengan asam lemak bebas membentuk sabun 

atau disebut reaksi penyabunan atau saponifikasi. Pada pemurnian ini jumlah dan 

konsentrasi NaOH yang digunakan harus tepat, jika jumlahnya berlebihan akan 

menyebabkan reaksi hidrolisis dalam trigliserida minyak hasil samping 

pengalengan tuna dan akan menyebabkan sabun yang berlebih sehingga minyak 

ikan murni rendemennya akan turun. Setelah saponifikasi dilakukan proses 

pemisahan antara fraksi tersabunkan dan fraksi tidak tersabunkan dengan cara 

menambahkan aquades dan heksan. Setelah itu dilakukan pengaturan pH hingga 

pH mencapai 1 dengan menggunakan asam kuat HCl yang bertujuan untuk 

memisahkan asam lemak dengan yang bukan asam lemak dan mengubah asam 

lemak tersabunkan menjadi asam lemak bebas (Haagsma et al., 1982).  
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Pada pH 1 protein hemoglobin akan terkoagulasi dan mengendap. 

Kompleks protein–hemoglobin merupakan komponen bukan asam lemak yang 

ikut terlarut dalam heksana dan harus dipisahkan dari asam lemak. Bagian atas 

yang mengandung asam lemak terlarut dalam heksana dipisahkan dengan bagian 

bawah yang bukan mengandung asam lemak yang terdiri dari air, gliserol, 

alkohol, kompleks protein hemoglobin terkoagulasi dan garam NaCl. Selanjutnya 

heksana yang digunakan sebagai pelarut asam lemak bebas diuapkan dengan 

menggunakan rotary evaporator pada suhu 40° C  dengan  tekanan  ± 150 mmbar 

hingga pelarut heksana habis sehingga yang didapat adalah komponen asam 

lemak bebas jenuh maupun tidak jenuh. Selanjutnya asam lemak bebas yang 

didapat, dipisahkan untuk mendapatkan kosentrat asam lemak omega-3 dengan 

menggunakan teknik kristalisasi pelarut suhu rendah. Kristalisasi pelarut 

merupakan metode yang paling sesuai karena mampu menghasilkan konsentrat 

yang lebih murni dan Meminimalkan kerusakan termal PUFA karena proses 

dilakukan pada suhu rendah (Chen dan Ju, 2001).  

Prinsip metode kristalisasi pelarut suhu rendah adalah memisahkan fraksi 

asam lemak jenuh dengan tidak jenuh menggunakan kondisi lewat dingin. Suhu 

yang digunakan -40°C dengan pelarut sedikit polar yaitu aseton serta lama 

kristalisasi 24 jam. Pada suhu ini asam lemak selain asam lemak ω-3 akan 

mengkristal dan asam lemak ω-3 tetap cair sehingga terkonsentrasi dalam pelarut 

aseton. Selanjutnya dilakukan penyaringan dalam suhu rendah untuk memisahkan 

fase kristal dan fase cair. Penyaringan dilakukan dalam suhu rendah agar 

meminimalisir tercairkan kembali asam lemak jenuh sehingga dapat menurunkan 

rendemen asam lemak tidak jenuh yang diinginkan. Setelah penyaringan diperoleh 
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asam lemak tak jenuh dan aseton dalam bentuk cair. Aseton yang digunakan 

sebagai pelarut konsentrat asam  lemak omega-3 diuapkan dengan menggunakan  

rotary evaporator  pada  suhu  40° C dengan tekanan ± 150 mmbar hingga pelarut 

aseton habis. Pengaturan suhu rendah bertujuan untuk mengurangi kerusakan 

asam lemak akibat kontak dengan panas. Sedangkan pengaturan tekanan rendah 

bertujuan untuk menurunkan titik didih aseton menjadi lebih rendah sehingga 

aseton sudah dapat menguap pada suhu 40° C. 

 

4.2.1 Kadar EPA Dan DHA Konsentrat Asam Lemak Omega-3 

Konsentrat omega-3 didapatkan setelah dilakukan pemisahan dengan 

menggunakan metode kristalisasi pelarut suhu rendah. Kadar omega-3 khususnya 

EPA dan DHA dibandingkan dengan kadar omega-3 dari minyak hasil samping 

pengalengan ikan tuna awal untuk mengetahui tingkat pengayaan dari konsentrat 

omega-3. Analisa kadar omega-3 dilakukan menggunakan metode kromatrografi 

gas.    

Tabel 9. Kadar dan Persentase Relatif Asam Lemak Omega-3 (EPA dan DHA) 

MHS Pengalengan Ikan Tuna dan Konsentrat Asam Lemak Omega-3 

 

EPA+DHA MHS Pengalengan tuna 
Konsentrat Asam 

Lemak Omega-3 

Kadar  (mg/g) 209,09 337,22 

Tingkat pengayaan 1,61 

Persentase Relatif (%) 42,20 57,99 

Tingkat pengayaan 1,37 

 

Tabel 9 menunjukan bahwa minyak hasil samping pengalengan tuna 

memiliki kadar EPA+DHA sebesar 209,09 mg/g sedangkan setelah dilakukan 

pembuatan konsentrat omega-3 kadar EPA dan DHA yang dihasilkan yaitu 
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337,22 mg/g dengan tingkat pengayaan 1,61 kali minyak awal. Dapat disimpulkan 

bahwa teknik kristalisasi pelarut suhu rendah mampu menaikkan kadar asam 

lemak omega 3 sebesar 1,61 kali dari minyak hasil samping pengalengan tuna 

awal, hal ini sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa selama kristalisasi 

berlangsung terjadi akumulasi asam lemak bebas omega-3 sehingga kadarnya 

dalam konsentrat lebih tinggi dibandingkan minyak ikan asal (Estiasih, 2009).  

Tabel 9 di atas juga diketahui persentase relatif dimana persentase relatif 

didapat dengan menghitung luas area EPA dan DHA terhadap jenis asam lemak 

lainnya. Persentase relatif keseluruhan komponen asam lemak dalam minyak hasil 

samping pengalengan tuna yaitu 42,20% dan persentase relatif untuk konsentrat 

omega-3 yaitu 57,99% sehingga diperoleh tingkat pengayaannya yaitu 1,37 kali. 

Menurut hasil penelitian Waziroh (2009) tingkat pengayaan dari minyak hasil 

samping pengalengan tuna yang dijadikan konsentrat omega-3 yaitu sebesar 1,52 

kali sedangkan dalam penelitian Fatimah (2008) tingkat pengayaannya sampai 

2,85 kali. Kedua penelitian tersebut penelitiannya menggunakan teknik yang 

berbeda yaitu menggunakan teknik kristalisasi urea yang memungkinkan 

terjadinya perbedaan nilai tingkat pengayaan akibat pemisahan dalam kristalisasi 

urea yang dilakukan sangat stabil tidak bergantung pada suhu yang dapat 

mempengaruhi kristal yang dihasilkan sehingga proses pemisahan kristal dapat 

optimal.  

Berbeda dengan kristalisasi pelarut suhu rendah dimana jika suhu berubah 

saat penyaringan dimungkinkan kristal yang dihasilkan dapat mencair kembali 

dan dapat bercampur dengan pelarutnya. Menurut Wanasundra dan Shahidi 

(1998) komplek inklusi urea mempunyai keuntungan yaitu kristal yang 
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membentuk kompleks bersifat sangat stabil dan filtrasi tidak harus dilakukan pada 

suhu yang sangat rendah seperti pada kristalisasi pelarut. Metode ini juga lebih 

disukai oleh para peneliti karena pembuatan kompleks ini sangat tergantung pada 

konfigurasi sebagian asam lemak dan jumlah ikatan ganda. Selain itu juga 

mempunyai sifat fisik yang lebih murni, misalnya titik leleh dan kelarutannya. 

Perbedaan dengan penelitian Fatimah (2008) juga dalam hal mendapatkan sampel, 

Fatimah (2008) mendapatkan sampel minyak hasil samping pengalengan tuna dari 

PT. Blambangan Raya Muncar. Adanya perbedaan tersebut dimungkinkan 

terdapat perbedaan kondisi proses pengolahan dan daerah pengambilan ikan tuna 

yang menjadikan komposisi asam lemak pada MHS pengalengan ikan tuna 

menjadi berbeda dan secara tidak langsung mempengaruhi kadar konsentrat 

omega-3 yang dihasilkan. Hasil yang diperoleh maupun minyak hasil samping 

pengalengan tuna awal sudah dapat dikatakan sebagai konsentrat karena memiliki 

kadar diatas 30% menurut Estiasih (2009) konsentrat asam lemak omega-3 

merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan produk asam lemak 

omega-3 dengan kadar lebih dari 30%. 

Dalam perkembangannya metode kristalisasi urea diketahui memiliki 

residu yang berbahaya berupa metil karbamat. Oleh sebab itu untuk menghasilkan 

konsentrat yang aman maka diperlukan teknik seperti kristalisasi pelarut suhu 

rendah untuk meminimalkan zat berbahaya dari residu yang dihasilkan dalam 

membuat konsentrat omega-3 meskipun hasil konsentrat yang dihasilkan kadarnya 

lebih rendah dibandingkan dengan konsentrat yang dihasilkan dengan metode 

kristalisasi urea. Metil karbamat (methyl carbamate atau methylurethane) adalah 

senyawa karbamat paling sederhana dengan rumus kimia C2H5NO2, yang mana 
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gugus metil (CH3) mensubstitusi atom hidrogen (H) dari gugus asam (COOH). 

Diketahui senyawa ini bersifat karsinogenik pada tikus. Senyawa lain adalah ethyl 

carbamat (urethane) yang sering dipakai sebagai “veterinary medicine”. 

Penggunaan konsentrat omega-3 yang mengandung senyawa karbamat ini tidak 

dianjurkan karena dapat berdampat negatif terhadap kesehatan salah satunya yaitu 

pada keracunan karbamat biasanya menunjukkan gejala akibat dari asetilkolin 

karena hambatan asetilko-linesterase pada sinapsis syaraf yaitu efek muskarinik, 

nikotinik dan gangguan pada susunan syaraf pusat (Flanagan et al.,1995). 

Keracunan karbamat kadang juga dapat menimbulkan suatu kematian karena 

terjadinya dehidrasi, kejang bronki, paralisis otot pernafasan, ataupun koma yang 

berkepanjangan (Goldfrank et al., 1990; Olson et al., 1990). 

 

4.2.2 Profil Asam Lemak Konsentrat Asam Lemak Omega-3 

 Konsentrat asam lemak omega-3 tidak hanya memiliki kadar EPA dan 

DHA tetapi memiliki banyak asam lemak lainnya yang dimungkinkan tidak 

terkristalisasi saat terjadi pemisahan menggunakan teknik kristalisasi pelarut suhu 

rendah. Hal ini banyak disebabkan oleh beberapa faktor seperti viskositas, laju 

pendinginan dan laju agitasi. Misalnya dalam laju agitasi tidak dilakukan secara 

merata maka dapat dimungkinkan pindah massa dan pindah panas tidak 

mengalami persebaran yang merata atau juga tidak efisien sampai ke seluruh asam 

lemak bebas yang terkandung dalam larutan. Laju pendinginan dapat 

mempengaruhi kadar asam lemak omega-3 yang dihasilkan dalam hal ini 

pendinginan yang terlalu lambat dapat menghasilkan inti kristal yang sedikit 

sehingga pembentukan kristal sekunder lainnya akan terhambat. Tabel 10 berikut 
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menyajikan komposisi konsentrat asam lemak omega-3 menggunakan teknik 

kristalisasi pelarut suhu rendah 

Tabel 10 . Komposisi Asam Lemak Konsentrat Asam Lemak Omega-3 

Jenis 

MHS 

pengaleng

an tuna 

(%) 

Konsentrat 

Asam 

Lemak 

omega-3 

(%) 

C12:0 0.08 0.11 

C14:0 4.58 3.82 

C16:0 22.45 4.01 

C18:0 7.27 2.12 

C18:1 19.45 27.98 

C18:2 2.1 2.2 

C18:3 1.31 1.01 

C20:4 0.57 0.75 Tingkat Pengayaan  

EPA 6.68 9.61 1,44 X 

DHA 35.52 48.38 1,36 X 

EPA+DHA 42.20 57.99 1,37X 

   

Tabel 10 menunjukan adanya perbedaan komposisi yang terdapat pada 

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

pada konsentrat tinggi akan asam lemak tidak jenuh rantai ganda. Tabel 10 juga 

diketahui bahwa asam lemak jenuh yang awalnya terdapat dalam minyak hasil 

samping pengalengan tuna mengalami penurunan persentase akibat proses 

fraksinasi untuk mendapatkan konsentrat omega-3. Menurut literatur Estiasih 

(2009) pada suhu rendah asam lemak jenuh mengkristal, sedangkan asam lemak 

tak jenuh tetap cair dan berada di dalam pelarut. Semakin rendah suhu yang 

digunakan semakin selektif proses pemisahan. Konsentrat omega-3 memiliki 

banyak keuntungan salah satunya lebih efisien dalam penyimpanan maupun 

ketersediaan dalam penyediaan sumber asam lemak omega-3 dalam aplikasi 

industri maupun produk pangan. Minyak hasil samping pengalengan ikan tuna 
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yang diteliti juga memiliki kadar EPA 6,68% dan DHA 35,52%. Hal ini sesuai 

dengan literatur yang menyebutkan bahwa keunggulan minyak ikan tuna yaitu 

mempunyai kadar DHA yang lebih tinggi dibandingkan kadar EPA (Irianto, 

1993).  

Kadar EPA dan DHA minyak hasil samping pengalengan tuna juga hampir 

sesuai dengan Hasil penelitian Estiasih (2003) yang menunjukan bahwa minyak 

hasil samping pengalengan ikan tuna menunjukan kadar EPA dan DHA yang 

lebih tinggi yaitu EPA 8,12% dan DHA 34,22%, sedangkan Vistainer et al. (2007) 

menyebutkan bahwa  minyak ikan tuna (Thunnus thynnus) mempunyai kadar EPA 

dan DHA 4,7% dan 36,3%. Tuna yang digunakan pada penelitian tersebut adalah 

Thunnus sp. Perbedaan ini dimungkinkan pada jenis tuna yang digunakan serta 

tempat penangkapan ikan tuna yang berbeda. Diketahui bahwa dalam 

pengalengan tuna terdapat banyak campuran jenis ikan tuna sehingga dapat 

dimungkinkan terjadinya perbedaan kadar EPA dan DHA. Menurut Elizabeth 

(1992) jenis ikan tuna terbanyak yang biasa di kalengkan di Indonesia adalah jenis 

yellowfin dan skipjack. 

 

4.3 Fosfolipid Terstruktur Mengandung Asam Lemak Omega-3 

Sintesis fosfolipid terstruktur pada penelitian ini melalui reaksi asidolisis 

hal ini dikarenakan konsentrat omega-3 banyak dalam bentuk asam lemak bebas 

sehingga akan bereaksi dengan ester dari fosfolipid kedelai. Menurut Estiasih 

(2009) asidolisis merupakan reaksi pertukaran asam lemak antara trigliserida 

dengan asam lemak bebas membentuk trigliserida dengan komposisi asam lemak 

yang baru dan asam lemak bebas hasil hidrolisis dari trigliserida asal. Reaksi 

asidolisis sendiri berlangsung dengan menggunakan katalis enzim sehingga 
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disebut dengan asidolisis enzimatis. Teknik enzimatis banyak dilakukan karena 

memiliki banyak keuntungan, menurut Reddy et al. (2005) sintesis enzimatis 

fosfolipid terstruktur dari bahan alami mempunyai beberapa keuntungan yaitu 

kondisi reaksi yang tidak ekstrim dan spesifitas yang tinggi. Enzim yang banyak 

digunakan adalah lipase atau fosfolipase, reaksi enzimatis untuk mensintesis 

fosfolipid terstruktur mempunyai keuntungan yaitu enzim bersifat spesifik dan 

selektif dalam menggabungkan asam lemak omega-3 pada struktur fosfolipid. 

Sintesis fosfolipid terstruktur ini menggunakan pelarut heksana dan 10% 

air serta suhu 40
0 

C. Air digunakan untuk arahan proses dan pembentukan produk 

hasil akhir reaksi dan dalam kondisi jumlah air yang terbatas, lipase diketahui 

juga mengkatalisis reaksi-reaksi sintesis (reaksi-reaksi pemindahan atau 

pertukaran asam lemak) pada minyak dan lemak, sedangkan penggunaan pelarut 

heksana didasarkan pada penelitian yang menunjukkan hasil inkorporasi optimum 

diperoleh dengan sistem pelarut (Mutua and Akoh, 1993; Hosokawa et al., 1995; 

Lyberg et al., 2005) dan pada penelitian Vikbjerg et al., (2005) reaksi yang 

menggunakan heksana dalam inkoorporasi EPA dan DHA dalam fosfolipid 

dengan asidolisis enzimatis lebih efektif dibandingkan menggunakan toluene. 

Karena menurut Senanayake and Shahidi, (2002) heksana tidak akan mengganggu 

aktivitas enzim.  

Fosfolipid kedelai direaksikan dengan konsentrat omega-3 dari minyak 

hasil samping pengalengan tuna dengan perbandingan rasio asam lemak: 

fosfolipid 3,5:1 (b/b) dengan menggunakan katalis enzim Rhizomucor meihei. 

Enzim Rhizomucor meihei merupakan enzim yang berasal dari mikroba. Lipase 

yang berasal dari mikrobia merupakan enzim yang paling sesuai digunakan untuk 
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modifikasi fosfolipid pada posisi sn-1 sedangkan dalam bentuk trigliserida akan 

bekerja secara spesifik pada sn-1 dan sn-3. Penggunaan (rasio asam lemak : 

fosfolipid 3,5:1 ) didasarkan pada penelitian Haraldsson and Thorarensen (1999) 

dalam sintesis PC mengandung EPA dan DHA dengan sumber PC menggunakan 

konsentrat omega-3 sebagai sumber asil. 

Asam lemak bebas yang berlebihan yang dilihat pada rasio substrat 

diperlukan untuk mengurangi reaksi hidrolisis. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Haraldsson and Thorarensen (1999) reaksi asidolisis sangat tergantung 

pada konsentrasi enzim yang digunakan. Penelitian antara PC dengan EPA dan 

DHA pada reaksi asidolisis menggunakan lipase Rhizomucor miehei dalam sistem 

bebas pelarut menggunakan enzim 70% dari berat substrat. Penggunaan enzim 

yang cukup tinggi sangat tidak ekonomis oleh sebab itu perlu dikaji penggunaan 

enzim yang lebih sedikit yang memiliki tingkat inkoorporasi asam lemak omega-3 

dalam fosfolipid yang tinggi.  

Reaksi asidolisis antara fosfolipid dengan asam lemak omega-3 

berlangsung secara simultan, sehingga penentuan lama reaksi asidolisis menjadi 

faktor yang sangat menentukan untuk mendapatkan derajat inkorporasi 

EPA+DHA yang tertinggi. Penelitian yang dilakukan Haraldsson and Thorarensen 

(1999) dimana kesetimbangan tercapai setelah 72 jam reaksi dan stabil setelah 

lama reaksi 24 jam sehingga di asumsikan jika menggunakan konsentrasi enzim 

yang lebih sedikit maka kesetimbangan maupun lama reaksi yang stabil akan 

lebih rendah atau sebelum 72 jam.  

Pemberian jeda yang lebih panjang pada lama waktu 24 ke 36 jam hal ini 

didasarkan pada asam lemak dengan derajat ketidakjenuhan yang tinggi biasanya 
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lebih sulit bergabung selama reaksi asidolisis (Peng et al., 2002; Hossen dan 

Hernandez, 2005;  Reddy et al., 2005) dimana diharapkan pada lama reaksi 36 

jam akan mengalami derajat inkoorporasi yang optimum dari asam lemak tidak 

jenuh yaitu EPA dan DHA ke dalam fosfolipid terstruktur akibat perlunya waktu 

yang lebih lama untuk mensintesis EPA dan DHA tersebut. Perbedaan yang 

terjadi pada penelitian sebelumnya juga didasarkan pada penggunaan fosfolipid 

dimana pada penelitian ini menggunakan fosfolipid kedelai sehingga terdapat 

banyak gliserofosfolipid campuran sedangkan penelitian Haraldsson and 

Thorarensen (1999) hanya menggunakan PC murni dari kuning telur. 

 

4.3.1 Kadar EPA+DHA Fosfolipid Terstruktur 

Kadar inkoorporasi asam lemak omega-3 (EPA+DHA) dari fosfolipid 

terstruktur diperoleh dengan menghitung kadar asam margarat dibagi dengan luas 

area asam margarat dikalikan dengan kadar EPA atau DHA dalam 1 ul, 

selanjutnya dikonversi menjadi mg/g dan kadar totalnya dihitung dengan 

menambahkan kadar EPA dan DHA. Analisa kadar inkoorporasi asam lemak 

omega-3 menggunakan kromatografi gas. Hasil analisa rerata kadar EPA dan 

DHA dari inkoorporasi fosfolipid terstruktur berkisar antara 49.705-134.685 

mg/g.  

Hasil analisa ragam kadar EPA dan DHA yang terinkoorporasi dalam 

fosfolipid terstruktur menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi enzim 

memberikan pengaruh yang nyata (α=5%)  terhadap kadar inkoorporasi EPA dan 

DHA, akan tetapi untuk perlakuan lama reaksi dan interaksi antar perlakuan tidak 

mengalami pengaruh yang nyata (α=5%). Fosfolipid terstruktur yang dihasilkan 
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berdasarkan kadar inkoorporasi EPA dan DHA paling tinggi yaitu pada lama 

reaksi 24 jam; konsentrasi enzim 40% dan yang terendah pada lama reaksi 36 

jam; konsentrasi enzim 30%. Gambar 12 menunjukan pengaruh lama sintesis dan 

konsentrasi enzim terhadap kadar EPA+DHA fosfolipid terstruktur dan rerata 

kadar EPA+DHA fosfolipid terstruktur akibat perlakuan konsentrasi enzim dapat 

dilihat pada Tabel 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Pengaruh Lama Sintesis dan Konsentrasi Enzim Terhadap Kadar 

EPA+DHA Fosfolipid Terstruktur 

 

Tabel 11. Rerata Kadar EPA+DHA Fosfolipid Terstruktur Akibat Perlakuan 

Konsentrasi Enzim (%) 

 

Konsentrasi Enzim (%) Kadar EPA+DHA (mg/g) BNT 5% 

20% 72.266 a 

49.03 30% 79.758  ab 

40% 123.435 b 
Keterangan: nilai rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata (α = 5%) 

 

Tabel 11 menunjukan pada perlakuan konsentrasi enzim 20% dan 30% 

tidak sampai memberikan pengaruh nyata namun pada konsentrasi 40% sedikit 

memberikan pengaruh yang nyata. Secara umum hubungan antara konsentrasi 

enzim dengan kadar total EPA+DHA yaitu semakin tinggi konsentrasi yang 

digunakan maka tingkat inkoorporasi EPA dan DHA akan semakin meningkat 
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karena enzim akan banyak menghidrolisis substrat, dan pada keadaan kadar air 

rendah maka akan mensintesis EPA dan DHA ke dalam struktur fosfolipid. 

Namun, Gambar 12 menunjukan, konsentrasi enzim yang tinggi dengan waktu 

reaksi yang lebih lama yaitu 36 jam terjadi penurunan kadar EPA+DHA karena 

dapat dimungkinkan enzim yang telah mensintesis dengan optimal justru akan 

menghidrolisis kembali struktur fosfolipid terstruktur yang sudah terikat dengan 

EPA +DHA menjadi asam lemak bebas dan gliserofosfolipid. Pada lama reaksi 18 

jam didapat bahwa tingkat inkoorporasi konsentrasi enzim yang besar pada 40% 

derajat inkoorporasi EPA dan DHA nya lebih kecil dibanding 30% enzim. Hal ini 

mungkin dikarenakan pada awal reaksi akibat enzim yang tinggi akan terjadi 

kenaikan viskositas dibandingkan konsentrasi enzim 30% sehingga kadar 

inkoorporasinya lebih rendah. Menurut Egger, et al. (1997) penurunan kecepatan 

reaksi asidolisis dapat terjadi karena adanya pengaruh perubahan polaritas atau 

viskositas pada campuran reaksi. 

Menurut Vikbjerg et al., (2006) tingginya dosis enzim secara normal 

dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas penggabungan asam lemak ke 

fosfolipid tetapi dari segi pertimbangan secara ekonomi dan terjadinya hambatan 

transfer massa dalam sistem reaksi, maka dosis enzim harus dibatasi. Dosis enzim 

yang terlalu tinggi dapat menjadikan campuran substrat yang digunakan dalam 

reaksi sulit untuk bereaksi dalam batch reactor. Berdasarkan Vikbjerg et al. 

(2005
b
) dengan meningkatnya dosis enzim akan timbul permasalahan dalam hal 

pengadukan dan akan menurunkan transfer massa sehingga dapat dikatakan 

bahwa semakin tinggi dosis enzim yang diberikan memerlukan pengadukan yang 

lebih banyak karena menurut Tanaka, et al. (1992) kecepatan reaksi bolak-balik 
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antara hidrolisis dan esterifikasi dalam sistem heterogenous dipengaruhi oleh 

kandungan air dalam campuran reaksi dan metode pencampuran atau pengadukan 

reaktan. Pengadukan yang sempurna akan meningkatkan laju tumbukan antar 

massa didalamnya sehingga kontak antara enzim dengan substrat akan semakin 

optimal.  

Konsentrasi yang rendah pada konsentrasi 20% awal reaksi didominasi 

dengan menurunnya kadar inkoorporasi omega-3 sampai lama reaksi 24 jam hal 

ini dikarenakan awal dari reaksi asidolisis merupakan reaksi hidrolisis. Menurut 

Vikbjerg (2006) strukturisasi asam lemak dapat dilakukan dengan satu tahap, 

salah satunya melalui reaksi asidolisis. Pada reaksi satu tahap, proses hidrolisis 

dan esterifikasi akan berlangsung secara bolak-balik dimana pada tahap awal 

reaksi akan didominasi dengan reaksi hidrolisis untuk memutus asam lemak pada 

posisi yang diinginkan. Ketika reaksi dilanjutkan akan menaikkan kadar 

EPA+DHA jika waktu reaksi semakin lama, hal ini dimungkinkan yaitu karena 

enzim bekerja secara lambat baik menghidrolisis maupun mensintesis akibat dari 

jumlah konsentrasi enzim yang rendah dan terbatas sehingga pada waktu 36 jam 

reaksi dapat dikatakan mengalami keadaan inkoorporasi yang optimal.  

Pengaruh lama reaksi yaitu semakin lama waktu reaksi bukan berarti akan 

semakin meningkat juga derajat inkorporasi yang didapatkan. Fenomena ini 

terlihat pada konsentrasi 30% dimana semakin lama waktu kadar asam lemak 

omega-3 mengalami penurunan. Fenomena ini terjadi karena reaksi asidolisis 

yang dilakukan merupakan reaksi satu tahap dimana reaksi hidrolisis dan 

esterifikasi berlangsung secara bolak-balik, sehingga dimungkinkan konsentrat 

asam lemak omega-3 yang telah bergabung dengan fosfolipid mengalami proses 
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hidrolisis kembali. Hal ini didukung oleh Elizabeth (1997) yang menyatakan 

bahwa kecepatan reaksi bolak-balik antara reaksi hidrolisis dan esterifikasi juga 

ikut berperan dalam menentukan kebutuhan waktu reaksi. Kemungkinan lain yang 

menyebabkan penurunan derajat inkorporasi pada lama waktu 36 jam adalah 

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

penelitiannya menunjukkan bahwa setelah 10 menit reaksi asidolisis kandungan 

air dalam campuran reaksi minyak hati ikan cod dan asam lemak meningkat dari 

0,04% menjadi 0,09% dan setelah 48 jam meningkat menjadi 0,11%. Air dalam 

jumlah tertentu memang dibutuhkan enzim lipase untuk mempertahankan 

konformasi atau struktur tiga dimensinya sehingga aktifitas katalitiknya dapat 

dipertahankan. Pada lama reaksi 36 jam air yang terdapat dalam substrat sudah 

dalam jumlah yang berlebih sehingga akan mendorong reaksi kearah hidrolisis.  

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Hariyadi (1995) yang  menyatakan  

bahwa  aktivitas  esterifikasi maksimum dari  lipase R.miehei  adalah pada 

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

kadar  air  awal  hingga  50%  dapat menurunkan aktivitas esterifikasinya sebesar 

70%. Konsentrasi enzim 40% mengalami integrasi kenaikan enzim 2 kali lipat 

dengan konsentrasi 20% dimana pada konsentrasi 40% keadaan awal pada reaksi 

18-24 jam didominasi oleh reaksi sintesis akibat jumlah enzim yang besar 

sehingga dimungkinkan pada lama waktu 18 jam sudah mengalami reaksi sintesis 

menuju 24 jam namun setelah melewati 24 jam reaksi akan mengalami fenomena 

reaksi bolak-balik sehingga hasil yang didapat pada lama reaksi 24-36 jam akan 

mengalami reaksi hidrolisis kembali sehingga kadar omega-3 akan mengalami 

penurunan. 
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4.3.2 Tingkat Inkoorporasi EPA+DHA Pada Struktur Fosfolipid 

Perhitungan lain untuk mendapatkan derajat inkoorporasi yaitu dengan 

analisa persentase relatif. Analisa persentase relatif dapat dihitung setelah 

mengetahui kromatogram GC dari inkoorporasi EPA dan DHA sehingga dapat 

dihitung persentase inkoorporasi EPA dan DHA dalam fosfolipid terhadap asam 

lemak lainnya. Persentase relatif di dapat dengan menghitung rerata dua ulangan 

luas area EPA dan DHA dalam kromatogram dibagi dengan total luas area dari 

sampel fosfolipid terstruktur dikali 100% sehingga diperoleh persentase relatif 

dari EPA dan DHA di tiap perlakuan. Perbedaan antara kadar dan persentase 

relatif pada inkoorporasi omega-3 terletak pada perbandingan jumlah inkoorporasi 

asam lemak omega-3. Kadar omega-3 berarti bahwa keseluruhan kadar yang 

terkandung dalam fosfolipid terstruktur diluar dari asam lemak lainnya namun jika 

persentase relatif tetap memperhitungkan jumlah omega-3 dibandingkan dengan 

asam lemak lainnya yang terinkoorporasi dalam fosfolipid terstruktur. 

Hasil analisa rerata persentase relatif EPA dan DHA berkisar antara 

46.045-51.58%. Hasil analisa ragam persentase relatif EPA dan DHA yang 

terinkoorporasi dalam fosfolipid terstruktur menunjukkan bahwa perlakuan 

konsentrasi enzim, lama reaksi dan interaksi antar perlakuan tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (α=5%) terhadap persentase relatif inkoorporasi EPA dan 

DHA. Fosfolipid terstruktur yang dihasilkan berdasarkan tingkat inkoorporasi 

EPA dan DHA paling tinggi yaitu pada lama reaksi 24 jam; konsentrasi enzim 

30% dan yang terendah pada lama reaksi 24 jam; konsentrasi enzim 40%.  

Gambar 13 menunjukan grafik pengaruh lama sintesis dan konsentrasi enzim 

terhadap persentase relatif EPA+DHA fosfolipid terstruktur. 



69 

 

 

 

Gambar 13. Pengaruh Lama Sintesis dan Konsentrasi Enzim Terhadap Persentase 

Relatif EPA+DHA Fosfolipid Terstruktur 

 

Persentase relatif inkoorporasi EPA + DHA dengan fosfolipid kedelai 

komersial tertinggi yaitu pada perlakuan 24 jam 30% yaitu 51.58% dan terendah 

pada 24 jam 40% yaitu 46.045%. Hasil yang diperoleh dari Gambar 13 juga 

menunjukan bahwa hampir separuh dari asil yang dibawa oleh fosfolipid 

terstruktur mengandung EPA dan DHA bukan asam lemak lainnya. Hal ini 

dikarenakan sifat spesifisitas lipase terhadap jenis asam lemak berhubungan 

dengan steric hindrance dari asam lemak yang dipengaruhi oleh panjang rantai, 

jumlah dan posisi ikatan rangkap serta struktur tiga dimensi dari asam lemak 

(Elisabeth, 1997). Faktor lain yang membuat persentase EPA dan DHA yang 

tinggi di dalam fosfolipid tertsruktur yaitu jumlah EPA dan DHA yang cukup 

tinggi di dalam substrat konsentrat asam lemak omega-3 sehingga menghasilkan 

inkoorporasi EPA dan DHA yang lebih tinggi. Hal ini didukung oleh literatur 

Elisabeth (1997)  menyatakan bahwa selain karena spesifitas lipase R. miehei 

terhadap asam lemak rantai panjang, pertukaran gugus asil dengan EPA dan DHA 

ini juga dimungkinkan oleh jumlah EPA dan DHA yang lebih tinggi dibandingkan 

asam-asam lemak jenuh lain yang terkandung di dalam konsentrat omega-3 

minyak ikan tuna. Dengan demikian, tingkat peluang EPA dan DHA dalam 
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berkompetisi dengan asam-asam lemak lain untuk mencapai sisi aktif enzim lipase 

lebih besar. 

Hasil penelitian Haraldsson dan Thorarensen (1999) menunjukkan derajat 

inkorporasi EPA dan DHA pada molekul fosfatidilkolin (PC) dengan kadar EPA 

32% dan DHA 16% atau total 48%. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan 

dengan hasil penelitian ini, hal ini disebabkan karena jenis bahan baku yang 

digunakan berbeda. Pada penelitian ini digunakan substrat fosfolipid kedelai 

komersial yang dihilangkan minyaknya (yang terdiri dari beberapa fraksi 

fosfolipid campuran) dan konsentrat asam lemak omega-3 dari ikan tuna. 

Sementara Haraldsson dan Thorarensen (1999) menggunakan substrat PC murni 

dengan EPA dan DHA murni sehingga hasil inkorporasinya hanya terdistribusi di 

dalam PC, berbeda dengan fosfolipid campuran yaitu inkoorporasi EPA dan DHA 

akan terdistribusi ke seluruh jenis-jenis fosfolipid termasuk PI, PE, PG maupun 

PA. Keuntungan lain yaitu pada PL campuran memiliki fosfolipid jenis PE, 

karena PE tingkat hidrolisis kembalinya paling rendah sehingga lebih tinggi dalam 

mempertahankan inkoorporasi EPA dan DHA. 
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4.4 Karakteristik Fosfolipid Terstruktur sebagai Pengemulsi 

 

4.4.1 Nilai Hidrophilic-Lipophilic Balance (HLB) Fosfolipid Terstruktur 

 

Nilai Hidrophilic-Lipophilic Balance (HLB) fosfolipid terstruktur didapat 

dengan menghitung bilangan penyabunan dan angka asam dari fosfolipid 

terstruktur yang dihasilkan dari proses sintesis tersebut. Nilai HLB akan 

menentukan tipe emulsi yang cocok digunakan dalam penggunaan fosfolipid 

dalam produk pangan. Rerata nilai HLB fosfolipid terstruktur berkisar antara 

8.36-10.81. Hasil analisa ragam nilai HLB fosfolipid terstruktur menunjukan 

bahwa perlakuan lama reaksi memberikan pengaruh yang nyata (α=5%) terhadap 

nilai HLB fosfolipid terstruktur, akan tetapi untuk perlakuan konsentrasi enzim 

dan interaksi antara perlakuan tidak mengalami pengaruh yang nyata (α=5%). 

Gambar 14 menunjukan pengaruh lama sintesis dan konsentrasi enzim terhadap 

nilai HLB fosfolipid terstruktur. 

 

 

Gambar 14. Pengaruh Lama Sintesis dan Konsentrasi Enzim Terhadap Nilai 

Hidrophilic-Lipophilic Balance (HLB) Fosfolipid Terstruktur 

 

Gambar 14 menunjukan, interaksi antara konsentrasi enzim dan lama 

reaksi yaitu pada konsentrasi enzim 20% dan 30% terjadi penurunan nilai HLB 

dengan bertambahnya waktu reaksi. Terlihat dalam grafik bahwa nilai HLB yang 

semakin menurun akan berakibat pada sifat pengemulsi dari fosfolipid terstruktur 
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tersebut dengan kata lain fosfolipid tersebut akan kearah lebih non polar atau 

mendekati HLB 4 dengan bertambahnya waktu reaksi. Hal ini diakibatkan pada 

konsentrasi enzim yang rendah waktu untuk mensintesis enzim sudah tercapai 

pada 18 jam sehingga dapat dikatakan selama waktu 18 jam hingga 36 jam saat 

reaksi bolak balik, terjadi proses hidrolisis yang tinggi dan akan mengubah 

komposisi asam lemak menjadi lebih polar dibandingkan dengan nilai HLB 18 

jam.  

Berbeda dengan konsentrasi enzim 40%, nilai HLB mengalami fluktuatif 

naik turun yaitu kenaikan pada lama reaksi 24 jam tetapi mengalami penurunan 

pada lama reaksi 36 jam hal ini dimungkinkan pada lama reaksi 24 jam 

inkoorporasi EPA dan DHA serta asam lemak ikatan ganda banyak 

terinkoorporasi dalam fosfolipid namun ketika reaksi dilanjutkan menuju 36 jam 

terjadi proses hidrolisis yang cukup banyak akibat konsentrasi enzim yang tinggi 

sehingga komposisi asam lemak nya akan terlepas dan berubah akibat proses 

hidrolisis dan dapat dimungkinkan terjadi penurunan nilai HLB. Menurut Nii et 

al., (2005) Metode enzimatis atau kimiawi biasanya digunakan untuk 

memodifikasi fosfolipid terutama menjadikan sifat pengemulsian dengan emulsi 

o/w dan juga meningkatkan HLB akibat dari modifikasi fosfolipid. Panjangnya 

rantai asam lemak dan derajat kejenuhan penyusun fosfolipid mempunyai efek 

penting terhadap sifat pengemulsian.  

Rerata nilai HLB fosfolipid terstruktur akibat perlakuan konsentrasi enzim 

dapat dilihat pada Tabel 12. 
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Tabel 12. Rerata Nilai HLB Fosfolipid Terstruktur Akibat Perlakuan Lama Reaksi 

(Jam) 

Lama Reaksi Nilai HLB BNT 5% 

18 Jam 9.886 b 

1.25 24 Jam 9.524 ab 

36 Jam 8.673 a 
Keterangan: nilai rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata (α = 5%) 

 

Pengaruh lama reaksi terhadap nilai HLB pada Tabel 12 dapat terlihat 

yaitu dengan menurunnya rerata nilai HLB dengan semakin lama waktu reaksi. 

Berbeda dengan kadar asam lemak omega-3 yang diketahui semakin lama waktu 

reaksi semakin meningkat kadarnya hal ini dikarenakan terjadi karena susunan 

asam lemak non polar rantai lurus jenuh memiliki inkoorporasi yang cukup tinggi 

pula yaitu dilihat pada tingkat inkoorporasi asam lemak dimana semakin lama 

reaksi tingkat inkoorporasi asam lemak omega-3 menurun meskipun memiliki 

kadar asam lemak omega-3 yang meningkat, dengan demikian semakin banyak 

susunan asam lemak non polar akan menyebabkan nilai HLB akan mengarah 

menuju ke nilai HLB 4 atau nilai HLB standar untuk fosfolipid kedelai komersial. 

Menurut Commercial Manufacture of lecithin (1989) umumnya lesitin untuk 

produk pangan yang berasal dari kedelai memiliki nilai HLB standar yaitu 4.  

Asam lemak omega-3 yang telah terinkoorporasi mengalami hidrolisis 

kembali juga menjadi faktor yang menyebabkan semakin lama waktu reaksi 

mengalami penurunan nilai HLB. Penyebab terjadinya hidrolisis kembali struktur 

asam lemak yang telah terinkoorporasi dapat diakibatkan oleh beberapa hal seperti 

kadar air yang bertambah seiring dengan semakin lama reaksi. Menurut Yamane 

et al. (1992) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa setelah 10 menit reaksi 

asidolisis kandungan air dalam campuran reaksi minyak hati ikan cod dan asam 

lemak meningkat dari 0,04% menjadi 0,09% dan setelah 48 jam meningkat 
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menjadi 0,11%. Air dalam jumlah tertentu memang dibutuhkan enzim lipase 

untuk mempertahankan konformasi atau struktur tiga dimensinya, sehingga 

aktifitas katalitiknya dapat dipertahankan. Pada lama reaksi 36 jam air yang 

terdapat dalam substrat sudah dalam jumlah yang berlebih sehingga akan 

mendorong reaksi kearah hidrolisis.  

Secara umum rerata nilai HLB 8.36-10.81 yang diperoleh dari fosfolipid 

terstruktur yang terinkoorporasi EPA dan DHA lebih cocok untuk emulsi o/w atau 

emulsi minyak dalam air karena lebih memiliki kepolaran yang tinggi dan lebih 

banyak berinteraksi dengan air. Hal ini didasarkan pada literatur Colbert (1998) 

yang menyatakan Semakin tinggi nilai HLB, bagian hidrofilik mendominasi 

sehingga pengemulsi lebih berinteraksi dengan air. Pengemulsi dengan nilai HLB 

tinggi (8-12) sesuai untuk menstabilkan emulsi minyak dalam air, sebalikanya jika 

nilai HLB rendah (1-6) sesuai untuk menstabilkan emulsi air dalam minyak. 

4.4.2 Nilai Indeks Stabilitas Emulsi (Emulsion Stability Index, ESI) Fosfolipid 

Terstruktur 

 

Pengemulsi dapat mempersatukan campuran dua cairan yang pada 

umumnya tidak dapat bercampur dengan menaikan pembentukan sistem 

terdispersi dan menurunkan tegangan permukaan pada interfase antara dua 

substansi yang tidak saling bercampur. Kemampuan untuk mengatur interfase 

terjadi pada struktur molekulnya. Gugus yang polar dari pengemulsi memiliki 

afinitas untuk air dan bagian asam lemak dari pengemulsi memiliki afinitas 

pengemulsi untuk minyak. Penambahan pengemulsi dapat mencegah terjadinya 

pemisahan dan bertindak sebagai stabilizer (Veny, 2002). Stabilitas pengemulsi 

adalah suatu sifat pengemulsi untuk mempertahankan distribusi halus dan teratur 

dari fase terdispersi yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang (Voight, 
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1995). Indeks stabilitas emulsi adalah waktu yang menunjukan kemampuan 

droplet emulsi untuk tetap terdispersi tanpa mengalami kerusakan emulsi. Indeks 

stabilitas emulsi memiliki satuan menit.  

Stabilitas emulsi yang dibentuk oleh fosfolipid terstruktur memiliki sifat 

stabilitas emulsi yang berbeda hal ini didasarkan oleh literatur  Nii et al., (2005) 

bahwa panjang rantai dan derajat kejenuhan dari minyak dan fosfolipid sebagai 

pengemulsi diketahui memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem emulsi 

sehingga perlu dianalisa kestabilan emulsi dari pengemulsi fosfolipid terstruktur 

yang dihasilkan. Berdasarkan analisa ragam pada analisa Emulsion Stability 

Indeks (ESI) diketahui bahwa pada tingkat kepercayaan 5% perlakuan lama reaksi 

dan interaksi antar perlakuan memberikan pengaruh yang nyata (α=5%) terhadap 

nilai Emulsion Stability Index (ESI) akan tetapi untuk perlakuan konsentrasi 

enzim tidak mengalami pengaruh yang nyata (α=5%). Hasil analisa rerata nilai 

ESI fosfolipid terstruktur berkisar antara 50.76-18.15 menit. Fosfolipid terstruktur 

yang dihasilkan berdasarkan kestabilan pengemulsi paling tinggi yaitu pada lama 

reaksi 18 jam; konsentrasi enzim 20% dan yang terendah pada lama reaksi 36 

jam; konsentrasi enzim 20%. Gambar 15 menunjukan pengaruh lama sintesis dan 

konsentrasi enzim terhadap nilai indeks stabilitas emulsi (Emulsion Stability 

Index, ESI) fosfolipid terstruktur. 
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Gambar 15. Pengaruh Lama Sintesis dan Konsentrasi Enzim Terhadap Nilai 

Indeks Stabilitas Emulsi, (Emulsion Stability Index, ESI) Fosfolipid 

Terstruktur 

 

Berdasarkan analisa ragam dengan tingkat kepercayaan 5% diketahui lama 

reaksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai ESI. Secara umum nilai 

ESI pada perlakuan 36 jam < 24 jam < 18 jam artinya sistem emulsi dari 

pengemulsi fosfolipid terstruktur yang dihasilkan pada perlakuan 36 jam memiliki 

waktu yang cepat untuk mengalami kerusakan emulsi dibandingkan pada 

perlakuan 24 jam dan 18 jam. Hasil tersebut dapat dihubungkan dengan 

karakteristik dari fosfolipid terstruktur yang dihasilkan akibat lama reaksi dimana 

karakteristik awal dari fosfolipid yang terinkoorporasi asam lemak omega-3 

memiliki sifat pengemulsi o/w karena memiliki nilai HLB antara 8-12 sehingga 

akan mampu menstabilkan emulsi o/w lebih lama. Untuk menstabilkan emulsi 

o/w yang baik fosfolipid terstruktur harus memiliki faktor-faktor yang dibutuhkan 

untuk menstabilkan emulsi. Menurut Vikjberg (2006) stabilitas emulsi 

dikendalikan oleh kekuatan tegangan antarmuka dan tegangan permukaan, ukuran 

sistem fase dispersi (air), sifat kekentalan dari fase kontinyu, dan perbedaan 

densitas antara dua tahap. Fosfolipid menstabilkan emulsi dengan cara 
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membentuk lapisan teradsorbsi pada antar muka dalam bentuk struktur lamellar 

ganda. 

Menurut Vikjberg (2006) untuk dapat menstabilkan emulsi minyak dalam 

air gugus hidrofilik dari fosfolipid terstruktur harus banyak mengikat air sehingga 

semakin hidrofilik fosfolipid terstruktur maka kestabilan emulsi akan tinggi. 

Berdasarkan nilai HLB pada lama waktu reaksi 36 jam mengalami penurunan 

nilai HLB sehingga pengemulsi lebih mengarah ke non-polar, hal ini sesuai 

dengan data pada nilai ESI yaitu dimana pada lama reaksi 36 jam nilai ESI  

menurun akibat nilai HLB yang rendah namun pada beberapa data ESI tidak 

sesuai dengan nilai HLB hal ini mungkin diakibatkan oleh faktor lain yaitu 

karakteristik dan kualitas fosfolipid terstruktur yang dihasilkan misalnya ukuran 

partikel yang kecil akan menyebabkan emulsi mudah rusak meskipun telah 

memiliki nilai HLB yang tinggi karena jika ukuran partikel besar akan 

menyebabkan naiknya viskositas dalam emulsi sehingga akan lebih stabil. Hal ini 

didasarkan pada literatur Voight (1995, 434) dimana untuk  mendapatkan  suatu  

emulsi  yang  stabil  atau  untuk  menaikan stabilitas suatu emulsi dapat dengan 

cara menambahkan zat-zat yang dapat menaikan viskositasnya dari fase  luar. Bila 

viskositas fase pendispersi dipertinggi maka akan menghalangi terjadinya 

pemisahan emulsi.  

Rerata nilai ESI fosfolipid terstruktur akibat perlakuan konsentrasi enzim 

dan lama reaksi dapat dilihat pada Tabel 13. 
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Tabel 13. Rerata Nilai ESI Fosfolipid Terstruktur Akibat Perlakuan Konsentrasi 

Enzim (%) Dan Lama Reaksi (Jam) 

Konsentrasi Enzim Lama Reaksi Nilai ESI (menit) Nilai DMRT 

20% 

18 jam 50.762 h 

6.429 

sampai 

7.0723 

24 jam 27.76 bcde 

36 jam 18.15 a 

30% 

18 jam 33.4515 def 

24 jam 39.164 fg 

36 jam 19.228 ab 

40% 

18 jam 40.233 gh 

24 jam 24.108 abc 

36 jam 24.159 abcd 
Keterangan: nilai rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata (α = 5%) 
 

Interaksi antara konsentrasi enzim dengan lama reaksi memiliki pengaruh 

yang nyata berdasarkan tingkat kepercayaan 5%. Interaksi ini juga dipengaruhi 

lebih banyak oleh karakteristik dari pengemulsi fosfolipid yang dihasilkan oleh 

kondisi proses antara konsentrasi enzim dengan lama reaksi. Tabel 13 

menunjukan bahwa ada beberapa perlakuan yang memiliki pengaruh yang cukup 

besar terhadap nilai ESI seperti pada konsentrasi enzim 20% dan lama reaksi 18 

jam. Hubungan interaksi tersebut terlihat pada Gambar 15 yaitu pada konsentrasi 

20% enzim, grafik mengalami penurunan stabilitas emulsi dengan bertambahnya 

waktu reaksi hal ini dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan enzim sebesar 

20% untuk membuat fosfolipid terstruktur berada pada tingkat kestabilan yang 

tinggi pada lama 18 jam tetapi jika reaksi dilanjutkan maka fosfolipid terstruktur 

yang dihasilkan akan merubah kestabilan emulsi menjadi rendah. Hal ini 

diakibatkan pada jumlah persentase dari inkoorporasi EPA dan DHA pada 20% 

enzim juga mengalami penurunan sehingga dengan semakin banyak EPA dan 

DHA yang terhidrolisis kembali akan menurunkan kestabilan emulsi.  

Pada konsentrasi 30% enzim fosfolipid terstruktur yang dihasilkan mampu 

menghasilkan kestabilan emulsi tertinggi pada lama waktu 24 jam namun pada 
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waktu tersebut masih memiliki nilai kestabilan lebih rendah dibandingkan pada 

konsentrasi 20% lama reaksi 18 jam. Gambar 15 juga menjelaskan konsentrasi 

30% mengalami peningkatan dari 18 jam ke 24 jam tetapi mengalami penurunan 

kestabilan pada lama reaksi 36 jam hal ini juga sesuai dengan persentase 

inkoorporasi EPA dan DHA dalam fosfolipid terstruktur yang dihasilkan yaitu 

pada konsentasi 30% lama reaksi 24 jam mengalami persentase EPA DHA yang 

paling tinggi dimana pada lama reaksi 18 jam sampai 24 jam terjadi proses 

sintesis inkoorporasi EPA DHA ke dalam fosfolipid terstruktur tetapi pada 36 jam 

mengalami hidrolisis kembali sehingga persentasenya lebih rendah dan kestabilan 

emulsinya lebih rendah.  

Pada konsentrasi 40% berkebalikan dengan konsentrasi 30% yaitu pada 

lama waktu reaksi 24 jam terjadi kestabilan emulsi yang paling rendah dan pada 

lama reaksi 18 jam mengalami kestabilan paling tinggi artinya bahwa kestabilan 

emulsi dari fosfolipid yang dihasilkan mengalami hidrolisis EPA dan DHA 

selama waktu 18 jam sampai 24 jam namun jika dilihat dari persentase 

inkoorporasi EPA dan DHA yang dihasilkan hanya terjadi penurunan persentase 

yang sedikit namun mengalami perbedaan kestabilan yang cukup tinggi hal ini 

dimungkinkan karena perbedaan kualitas agen pengemulsi yang dihasilkan 

sehingga terjadi perbedaan kestabilan. Menurut Zhang dan Proctor (1997) 

Stabilitas emulsi tergantung pada beberapa faktor seperti kualitas agen 

pengemulsi, viskositas fase dan rasio volume fase. Mekanisme terjadinya emulsi 

menurut Berganstahl (1997) yaitu selama proses homogenisasi, berlangsung 

interfase baru terbentuk, pengemulsi berdifusi ke dalam interfase melewati air 
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menuju fase minyak untuk menurunkan tegangan interfasial selama pembentukan 

droplet berlangsung. 

4.4.3 Nilai Indeks Aktivitas Pengemulsi (Emulsifying Activity Index, EAI) 

Fosfolipid Terstruktur 

 

Pembentukan emulsi yang didapatkan juga didasarkan pada aktivitas dari 

pengemulsi, untuk itu perlu diketahui aktivitas dari pengemulsi fosfolipid 

terstruktur yang mengandung asam lemak omega-3. Aktivitas pengemulsi adalah 

kemampuan pengemulsi untuk mengambil bagian dalam pembentukan emulsi dan 

dalam menstabilkan emulsi yang baru terbentuk atau sebagai parameter untuk 

mengetahui keaktifan serta kemampuan untuk membentuk emulsi dari agen 

pengemulsi. Indeks aktivitas pengemulsi memiliki satuan m
2
/g. Berdasarkan 

analisa ragam pada analisa Emulsifying Activity Indeks (EAI) diketahui bahwa 

pada tingkat kepercayaan 5% perlakuan lama reaksi dan interaksi antar perlakuan 

memberikan pengaruh yang nyata (α=5%) terhadap nilai Emulsifying Activity 

Indeks (EAI) fosfolipid terstruktur namun perlakuan konsentrasi enzim tidak 

memberikan pengaruh nyata (α=5%). Hasil analisa rerata nilai EAI fosfolipid 

terstruktur berkisar antara 465.973-251.794 m
2
/g. Gambar 16 menunjukan 

pengaruh lama sintesis dan konsentrasi enzim terhadap nilai Emulsifying Activity 

Indeks (EAI) fosfolipid terstruktur. 
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Gambar 16. Pengaruh Lama Sintesis dan Konsentrasi Enzim Terhadap Nilai 

Indeks Aktivitas Pengemulsi (Emulsifying Activity Index, EAI) 

Fosfolipid Terstruktur. 

 

Rerata nilai EAI fosfolipid terstruktur akibat perlakuan konsentrasi enzim 

dan lama reaksi dapat dilihat pada Tabel 14. 

Tabel 14. Rerata Nilai EAI Fosfolipid Terstruktur Akibat Perlakuan Konsentrasi 

Enzim (%) Dan Lama Reaksi (Jam) 

Konsentrasi Enzim 
Lama Reaksi 

Nilai EAI (m
2
/g) 

Nilai 

DMRT 

20% 

18 jam 251.795 a 

68.329 

sampai 

75.162 

24 jam 327.026 bcde 

36 jam 409.934 efg 

30% 

18 jam 290.178 abc 

24 jam 293.249 abcd 

36 jam 377.692 cdefg 

40% 

18 jam 465.9735 g 

24 jam 281.7335 ab 

36 jam 343.147 cdef 
Keterangan: nilai rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata (α = 5%) 

 

Tabel 14 menunjukan bahwa perlakuan lama reaksi memberikan hasil 

yang fluktuatif terhadap nilai EAI. Pengaruh lama reaksi akan terlihat dalam 

pembentukan asam lemak omega-3 ke dalam struktur pengemulsi fosfolipid 

sehingga dengan perbedaan komponen asam lemak nya maka sifat emulsi maupun 

aktivitasnya akan berbeda pula namun menurut literatur diketahui bahwa 

modifikasi fosfolipid secara umum akan meningkatkan sifat-sifat umum suatu 
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pengemulsi fosfolipid. Menurut Vikjberg (2006
b
) modifikasi fosfolipid dengan 

distribusi dan komposisi asam lemak rantai sedang dan panjang banyak digunakan 

dalam berbagai aplikasi karena mampu membentuk emulsi yang lebih baik dan 

stabilitas oksidasi yang baik.  

Tabel 14 menunjukan juga bahwa ada beberapa perlakuan yang memiliki 

pengaruh yang cukup besar terhadap nilai EAI seperti pada konsentrasi enzim 

40% dan lama reaksi 18 jam karena memiliki nilai EAI yang sangat tinggi. 

Interaksi dari kedua variabel diketahui juga berpengaruh pada tingkat 

inkoorporasi EPA dan DHA sehingga dapat dikatakan bahwa dalam pembuatan 

pengemulsi fosfolipid terstruktur akan berpengaruh dalam karakteristik dari agen 

pengemulsi tersebut. Diketahui pula bahwa aktivitas pengemulsi paling tinggi 

yaitu pada 18 jam reaksi dan konsentrasi enzim 40% sedangkan terendah pada 18 

jam reaksi dan konsentrasi enzim 20% hal ini terlihat bahwa pengaruh dari kadar 

dan persentase asam lemak omega-3 EPA dan DHA dalam fosfolipid terstruktur 

dimana pada kedua perlakuan tersebut memiliki nilai inkoorporasi EPA dan DHA 

yang cukup berbeda jauh sehingga aktivitas dari agen pengemulsi akan banyak 

berbeda jauh pula.  

Aktivitas pengemulsi tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi kadar 

inkoorporasi EPA dan DHA maka akan lebih mengarah menyukai bagian 

hidrofilik atau bagian yang suka air akan lebih banyak karena memiliki nilai HLB 

yang tinggi sehingga akan lebih aktif dalam permukaan suatu emulsi. Semakin 

tinggi kadar inkoorporasi akan menyebabkan keterikatan yang lebih kuat dalam 

suatu emulsi minyak dalam air atau emulsi o/w karena komponen pengemulsi 
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akan cepat mengambil bagian dalam sisi emulsi tersebut yang diakibatkan oleh 

banyaknya asam lemak omega-3 yang terkandung.  

Pernyataan tersebut didasarkan pada literatur Colbert (1998) yang 

menyatakan semakin tinggi nilai HLB, bagian hidrofilik mendominasi sehingga 

pengemulsi lebih berinteraksi dengan air. Menurut Genaro (1990) bila gugus 

polarnya yang lebih dominan, maka molekul-molekul pengemulsi tersebut akan 

diabsorpsi lebih kuat oleh air dibandingkan dengan minyak. Akibatnya tegangan 

permukaan air menjadi lebih rendah sehingga mudah menyebar dan menjadi fase 

kontinu. Literatur tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi kemampuan 

untuk lebih polar maka akan semakin mudah menyebar dalam sistem emulsi 

sehingga aktivitas pengemulsi tersebut akan tinggi. 

 

4.5   Fosfolipid Terstruktur Perlakuan Terbaik  

 

 Perlakuan terbaik diketahui berdasarkan derajat inkoorporasi tertinggi 

EPA dan DHA terhadap fosfolipid terstruktur yang memiliki kadar inkoorporasi 

serta persentase relatif inkoorporasi EPA dan DHA dalam fosfolipid terstruktur 

hasil reaksi asidolisis enzimatis. Tiap perlakuan memiliki kadar maupun 

persentase inkoorporasi yang berbeda akibat adanya perbedaan dalam kondisi 

reaksi dalam sintesis secara asidolisis enzimatis. Tabel 15 menunjukan 

perbandingan antara kadar inkoorporasi EPA dan DHA dengan persentase relatif 

EPA dan DHA tiap perlakuan dan Tabel 16 pembobotan kadar dan persentase 

relatif EPA dan DHA. Pemilihan perlakuan terbaik dilakukan dengan metode 

Zeleny (1982). 
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Tabel 15. Perbandingan Kadar (mg/g) dan Persentase Relatif (%) EPA dan DHA 

Tiap Perlakuan 

Perlakuan 

Rerata Inkoorporasi EPA dan DHA Dalam 

Fosfolipid Terstruktur 

  Persentase Relatif (%) Kadar(mg/g) 

18 Jam : 20 % 50.57 64.49 

18 Jam : 30 % 51.04 127.47 Perlakuan Terbaik 

18 Jam : 40 % 46.05 119.95 

24 Jam : 20 % 49.79 56.7 

  24 Jam : 30 % 51.58 62.11 

24 Jam : 40 % 46.04 134.69 

36 Jam : 20 % 46.39 95.62 

36 Jam : 30 % 49.82 49.71 

36 Jam : 40 % 49.92 115.67 

 

Tabel 16. Pembobotan Kadar (mg/g) dan Persentase Relatif (%) EPA dan DHA 

Tiap Perlakuan 

L1K1 L1K2 L1K3 L2K1 L2K2 L2K3 L3K1 L3K2 L3K3

L1 0.2704 0.0320 0.1083 0.3069 0.2694 0.0537 0.1953 0.3325 0.0867

L2 0.0680 0.0007 0.0059 0.0841 0.0726 0.0029 0.0236 0.0998 0.0052

Lmaks 0.2606 0.0268 0.0547 0.2895 0.2694 0.0537 0.145 0.3155 0.0706

Perlakuan Terbaik **  
 

Pada Tabel 15 didapat kadar inkoorporasi EPA dan DHA tertinggi terdapat 

pada perlakuan 24 jam: 40% konsentrasi enzim yaitu 134.69 mg/g tetapi secara 

persentase relatif yang dihasilkan hanya 46.04% artinya bahwa kadar EPA dan 

DHA tersebut tergolong tinggi namun memiliki persentase inkoorporasi yang 

rendah sehingga dapat dikatakan banyak asam lemak selain EPA dan DHA yang 

juga terinkoorporasi dalam fosfolipid perlakuan 24 jam: 40% yang persentasenya 

lebih tinggi dari EPA dan DHA. Persentase relatif tertinggi didapat pada 

perlakuan 24 jam: 30% namun perlakuan tersebut hanya memiliki kadar EPA dan 

DHA yang rendah yaitu hanya 62.11 mg/g artinya bahwa dalam fosfolipid 

terstruktur perlakuan tersebut membawa asam lemak omega-3 yang lebih banyak 

dibandingkan asam lemak lain namun kadarnya rendah. Hasil yang sesuai 

ditunjukan oleh perlakuan 18 jam: 30% dimana pada perlakuan tersebut memiliki 
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kadar EPA dan DHA yang tergolong tinggi yaitu 127.47 mg/g dan persentase 

terhadap asam lemak lain yang juga tergolong tinggi dibandingkan dengan 

perlakuan lain yaitu 51.04%. Berdasarkan metode Zeleny (1982) dengan 

menggunakan nilai pembobotan nilai perlakuan 18 jam: 30% enzim memiliki nilai 

yang paling minimal sehingga perlakuan 18 jam: 30% enzim didapat sebagai 

perlakuan terbaik dari fosfolipid terstruktur hasil reaksi enzimatis. 

Sifat dan karakteristik fosfolipid terstruktur sebagai pengemulsi diketahui 

berdasarkan nilai HLB (Hidrophilic-Lipophlic Balance), EAI (Emulsifying 

Activity Index) dan ESI (Emulsion Stability Index). Tiap perlakuan memiliki 

karakteristik yang berbeda karena beberapa faktor yang menyebabkan perbedaaan 

sifat mengemulsikan. Tabel 17 dan Tabel 18 menunjukan perbandingan 

karakteristik fosfolipid terstruktur sebagai pengemulsi dari tiap perlakuan dan 

pembobotan karakteristik fosfolipid terstruktur sebagai pengemulsi pada tiap 

perlakuan. 

Tabel 17. Perbandingan Karakteristik Fosfolipid Terstruktur Sebagai Pengemulsi 

Tiap Perlakuan 

 

Perlakuan 

Karakteristik Fosfolipid Terstruktur Sebagai 

Pengemulsi 

NILAI HLB ESI (menit) EAI (m
2
/g) 

18 Jam : 20 % 9.257 50.762 251.795 

 18 Jam : 30 % 10.816 33.451 290.178 

18 Jam : 40 % 9.584 40.223 465.973 Sifat Pengemulsi Terbaik 

24 Jam : 20 % 8.993 27.76 327.026 

24 Jam : 30 % 9.036 39.164 293.249 

24 Jam : 40 % 10.545 24.108 281.733 

36 Jam : 20 % 8.701 18.15 409.934 

36 Jam : 30 % 8.954 19.228 377.692 

 36 Jam : 40 % 8.364 24.159 343.147 
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Tabel 18. Pembobotan Karakteristik Fosfolipid Terstruktur Sebagai Pengemulsi 

Tiap Perlakuan 

 

L1K1 L1K2 L1K3 L2K1 L2K2 L2K3 L3K1 L3K2 L3K3

L1 0.2092 0.2470 0.1161 0.3136 0.2620 0.3220 0.3262 0.3343 0.3447

L2 0.0253 0.0282 0.0061 0.0351 0.0236 0.0471 0.0507 0.0492 0.0431

Lmaks 0.1517 0.1245 0.0685 0.1495 0.1223 0.1733 0.212 0.205 0.1729

Perlakuan Terbaik **  
 

Secara umum karakteristik berdasarkan nilai HLB dari semua perlakuan 

menunjukan angka yang tinggi untuk nilai HLB sehingga dapat dikatakan 

pengemulsi baik digunakan untuk emulsi o/w atau minyak di dalam air namun 

berdasarkan kestabilan emulsi dan aktivitas emulsi diketahui banyak faktor yang 

menyebabkan terjadinya perbedaan yang besar di tiap perlakuan sehingga 

pengemulsi yang memiliki nilai EAI dan ESI yang relatif tinggi dapat dikatakan 

memiliki kemampuan emulsi yang baik. Perlakuan 18 jam lama reaksi dengan 

40% konsentrasi enzim diketahui memiliki indeks pengemulsi yang baik untuk 

dijadikan pengemulsi agar tidak mudah mengalami kerusakan emulsi karena nilai 

EAI dan ESI nya relatif lebih tinggi dibandingkan perlakuan lain dan berdasarkan 

metode Zeleny (1982) pada Tabel 18 dengan menggunakan nilai pembobotan nilai 

perlakuan 18 jam: 40% enzim juga memiliki nilai yang paling minimal sehingga 

dapat dikatakan perlakuan tersebut sebagai perlakuan terbaik untuk mendapatkan 

pengemulsi yang diinginkan dalam aplikasi produk pangan untuk emulsi o/w. 

4.5.1  Profil Fosfolipid Terstruktur Perlakuan Terbaik  

 

Identifikasi profil jenis-jenis fosfolipid dalam fosfolipid terstruktur dengan 

derajat inkoorporasi EPA dan DHA tertinggi yaitu perlakuan lama reaksi 18 jam 

konsentrasi enzim 30% pada sampel secara kualitatif dilakukan dengan fraksinasi 
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Spot 4 

Spot 3 

Spot 2 

Spot 1 

menggunakan metode kromatografi lapis tipis (Nzai and Proctor, 1998). Hasil 

identifikasi jenis-jenis fosfolipid pada plat TLC dapat dilihat pada Gambar 17. 

   

                                                                               

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Hasil Spot Fosfolipid Terstruktur Perlakuan Terbaik (18 Jam 30%)   

 

Pada Gambar 17 teridentifikasi adanya 4 spot fraksi dalam fosfolipid 

terstruktur. Untuk mengetahui jenis fosfolipid pada setiap spot TLC, maka 

dilakukan dengan menentukan nilai RF (Retention Factor) sampel, yaitu jarak 

elusi spot pada plat TLC, selanjutnya dibandingkan dengan nilai RF standar jenis 

fosfolipid tertentu (Goh, et al., 1982). Identifikasi jenis-jenis fosfolipid dari 

fosfolipid terstruktur berdasarkan nilai RF ini dapat dilihat pada Tabel 19 berikut. 

Tabel 19. Hasil Identifikasi Persentase EPA dan DHA dan Jenis-Jenis Fosfolipid 

Pada Fosfolipid Terstruktur Perlakuan Terbaik (18 Jam, 30%) 

 

No Spot 
Standart Jenis Fosfolipid 

 

Persentase 

EPA dan 

DHA (%) 

Kuantifikasi 

Jenis 

Fosfolipid 

(%) 

1 0.22 Fosfatidilinositol (PI) 28.52 53.2 

2 0.42 Fosfatidilkolin (PC)  24.14 18.4 

3 0.47 Fosfatidiletanolamin (PE) 34.70 14.2 

4 0.54 Asam Fosfotidat (PA) 33.30 13.9 
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Tabel 19 menunjukan bahwa pada fosfolipid terstruktur sampel fosfolipid 

memiliki 4 spot yang merupakan jenis-jenis fosfolipid pembawa asam lemak 

omega-3. Seperti dijelaskan sebelumnya jenis fosfolipid penyusunnya yaitu 

Fosfatidilinositol (PI), Fosfatidilkolin (PC), Fosfatidiletanolamin (PE) dan Asam 

Fosfotidat (PA). Secara kuantitatif, pada Tabel 19 juga ditunjukkan kadar tiap-tiap 

fraksi fosfolipid, di mana fraksi PI memiliki kadar yang paling tinggi, yaitu 53,2% 

sedangkan PC 18,4%, PE 14,2% dan PA 13,9%. 

Berdasarkan derajat inkoorporasi EPA dan DHA diketahui urutan jenis-

jenis fosfolipid dari yang tertinggi ke terendah yaitu PE>PA>PI>PC. Perbedaan 

tingkat inkoorporasi oleh enzim lipase dipengaruhi oleh jenis kepala fosfolipid 

tersebut  menurut Vikbjerg (2006) jenis gugus kepala fosfolipid turut menentukan 

kereaktifan dari enzim lipase. Berdasarkan penelitian sebelumnya Menurut Mutua 

dan Akoh (1993) selama reaksi asidolisis dengan donor asil EPA dalam sistem 

pelarut heksan, kereaktifan enzim lipase R. miehei pada fraksi fosfolipid secara 

berurutan yaitu PC>PI>PE>PS. Sementara jika berdasarkan kereaktifan lipase R. 

miehei pada fraksi fosfolipid, seharusnya derajat inkorporasi tertinggi terdapat 

pada fraksi PC. Perbedaan ini dimungkinkan terjadi akibat faktor hidrolisis PE 

yang paling rendah sehingga dapat mempertahankan inkoorporasi EPA dan DHA 

yang sudah terbentuk. Menurut Vikbjerg (2006), urutan tingkat hidrolisis dari 

beberapa jenis fosfolipid yaitu PG>PI>PC>PE. Dengan tingkat hidrolisis yang 

lebih tinggi, PC dimungkinkan akan menghidrolisis kembali inkoorporasi EPA 

dan DHA sehingga derajat inkoorporasi nya paling rendah dibandingkan 

fosfolipid lainnya dan dimungkinkan reaksi hidrolisis akan berjalan lebih dominan 

dibandingkan reaksi esterifikasi. Oleh karena itu, dengan tingkat hidrolisis yang 
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paling rendah, maka fraksi PE memiliki peluang yang lebih besar dalam 

mempertahankan derajat inkorporasi EPA dan DHA. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Deoiled lesitin kedelai komersial teridentifikasi memiliki 4 spot pada 

analisa TLC yaitu PI, PC, PE dan PA. Kuantifikasi jenis fosfolipid 

penyusunnya yaitu PI 51,1%, PC 21,9%, PE 14,3% dan PA 12,5% 

2. Minyak hasil samping pengalengan ikan tuna memiliki kadar asam lemak 

omega-3  (EPA+DHA) awal sebesar 42,20%. Dari minyak awal, kadar 

EPA dan DHA dalam konsentrat omega-3 naik menjadi 57,99% dengan 

pengayaan sebesar 1,37 kali dengan metode kristalisasi pelarut suhu 

rendah. 

3. Perlakuan 18 jam lama reaksi dengan 30% konsentrasi enzim didapat 

sebagai perlakuan terbaik dari fosfolipid terstruktur hasil reaksi enzimatis 

berdasarkan pembobotan karena memiliki kadar EPA dan DHA yang 

tergolong tinggi yaitu 127.47 mg/g dan persentase terhadap asam lemak 

lain yang juga tergolong tinggi dibandingkan dengan perlakuan lain yaitu 

51.04% 

4. Perlakuan 18 jam lama reaksi dengan 40% konsentrasi enzim diketahui 

memiliki indeks pengemulsian yang baik untuk dijadikan pengemulsi 

berdasarkan pembobotan karena nilai EAI dan ESI relatif lebih tinggi 

dibandingkan perlakuan lain. 

5. Berdasarkan derajat inkoorporasi EPA dan DHA perlakuan terbaik 18 jam 

30% enzim diketahui urutan jenis-jenis fosfolipid dari yang tertinggi ke 

terendah yaitu PE>PA>PI>PC dan kuantifikasi jenis fosfolipid 

penyusunnya yaitu PI>PC>PE>PA 
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5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kecepatan dan 

metode pengadukan selama proses reaksi asidolisis berlangsung dalam 

sintesis fosfolipid terstruktur 

2. Perlu dilakukan uji antioksidan dalam fosfolipid terstruktur untuk 

mengetahui stabilitas terhadap oksidasi. 

3. Perlu diteliti efek kesehatan fosfolipid terstruktur yang dihasilkan seperti 

efek toksiksitas atau efek bioaktif dari fosfolipid terstruktur. 

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai aplikasi fosfolipid 

terstruktur metode  sintesis  enzimatis  pada  produk  pangan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Prosedur Analisa 

A. Analisis HLB (Stauffer,1999) 

Harga HLB dapat dihitung dari bilangan penyabunan ester (S) dan bilangan asam 

radikal asam lemak (Av) sehingga dapat dirumuskan: 

HLB = 20 (1- 5/Av) 

 A.1  Angka asam (AOAC 969.17,1996) 

Sebanyak 50 mg sampel ditimbang dimasukan erlenmeyer 50 ml, ditambahkan 10 

ml larutan alkohol-eter dan kertas lakmus sebagai indikator. Sampel kemudian 

dititrasi dengan KOH 0,05 N sampai kertas lakmus berubah menjadi warna 

biru 

Angka asam =    ml KOH x N KOH x 56,1  

                                Berat sampel (g) 

A.2. Bilangan penyabunan (AOAC 920.160,1996) 

Sebanyak 50 mg sampel dimasukan erlenmeyer 50 ml, ditambahkan 10 ml larutan 

KOH, dialiri udara dengan kompresor dan dipanaskan sampai tersabunkan 

semua. Didinginkan dan dititrasi dengan HCL 0,05 N dengan indicator kertas 

lakmus. Blanko dibuat dengan cara yang sama tanpa penambahan sampel. 

Angka penyabunan dinyatakan sebagai mg KOH yang dibutuhkan untuk 

menyabunkan 1 g lemak. 

Angka penyabunan:    28,05 (B-S) 

                                  Berat sampel (g) 

Keterangan: B : ml HCL 0,5 N yang digunakan untuk titrasi blangko 

                    S : ml HCL 0,5 N yang digunakan untuk titrasi sampel 
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B.  Pengujian Potensi Sebagai Pengemulsi (EAI dan ESI) 

Pengujian potensi sebagai pengemulsi dilakukan dengan mengukur indeks 

aktivitas pengemulsian (EAI, emulsifying activity index) yaitu luas permukaan 

yang dapat distabilisasi oleh fosfolipid dan indeks stabilitas emulsi (ESI, emulsion 

stability index) yaitu parameter yang menunjukan kemampuan fosfolipid untuk 

menstabilkan emulsi. Kedua parameter tersebut dianalisis menggunakan metode 

turbiditas Pearce dan Kinsella (1978). Emulsi dibuat dengan cara mencampur 0.5 

g minyak kedelai dengan 9,5 ml aquades sehingga diperoleh fraksi minyak 0,5% 

kemudian ditambahkan 0,05 g fosfolipid kasar atau fraksi fosfolipid dan 

dihomogenisasi ultra turax (12500 rpm, 1 menit). Analisis emulsi dilakukan 

dengan cara mengambil emulsi sehingga diperoleh fraksi minyak 6x10
-5

  atau 

emulsi diambil sejumlah 0,12 ml. Kemudian dilarutkan dalam buffer fosfat (0,005 

M pH 7) yang mengandung 0,3% SDS sampai volume 10 ml. Waktu pertama kali 

dilarutkan dihitung sebagai t0 dengan ditera absorbansi (λ 500 nm). Kemudian 

dibiarkan selama 10 menit dan diukur absorbansi (λ 500 nm) sebagai At. EAI 

(menit) dihitung sebagai berikut:  

EAI = (2,303) (2)(A0 X faktor pengenceran) 

                   C X Ф X 10000 

                         ∆t 

ESI =    A0 X 

                     A0 -  At 

A0 = absorbansi pada menit ke - 0 

C = konsentrasi pengemulsi (g/ ml) 

Ф = fraksi volume minyak 

At =absorbansi pada menit ke - 10 

∆t = 10 menit 
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C. Profil Fosfolipid (Nzai dan Proctor, 1998)  

Kromatografi lapis tipis (TLC)  

Kosentrasi standar fosfolipid (PC, PE dan PI) 1 mg/ml dilarutkan dalam larutan 

kloroform:metanol (95:5 v/v). Plat silika dikembangkan dengan larutan 

kloroform:metanol:air (75:25:3 v/v). Plat dikeringanginkan selama 10 menit dan 

diaktifkan selama 20 menit dalam oven suhu 100
o
C sebelum digunakan. Dalam 

volume yang sama (10µl) sampel ekstrak fosfolipid dan standar fosfolipid 

diteteskan (spotting) pada plat. Kertas saring ditempatkan dalam bejana 

pengembangan (developing chamber) dan ditambahkan larutan pengembang. 

Bejana dijenuhkan selama 10 menit sebelum proses kromatografi. Plat yang berisi 

spot ditempatkan dalam bejana pengembangan selama 40 menit dan 

dikeringanginkan 10 menit dan ditempatkan dalam oven 90
o
C selama 10 menit.  

Kuantifikasi jenis-jenis fosfolipid  

Kuantifikasi jenis-jenis fosfolipid ditentukan dengan peralatan TLC scanner 

menghasilkan kurva dengan luas area tertentu. Konsentrasi jenis fosfolipid sampel 

dihitung dengan membandingkan kurva luas area standar masing-masing jenis 

fosfolipid.  

 

D. Prosedur Analisa Profil Asam Lemak (Park and Goins, 1994)  

Metilasi untuk analisa GC  

100 ± 0,1 mg sampel ditimbang, ditambah standart GC sebesar 5 mg (C17:0), 

ditambah metil klorida sebesar 100 µl dan 1 ml NaOH 0,5 N. Selanjutnya 

dipanaskan 90° C selama 10 menit dan didinginkan hingga suhu ruang. Ditambah  
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1 ml BF3 14% dalam larutan methanol, kemudian dipanaskan 90° C selama 10 

menit dan didinginkan hingga suhu ruang. Ditambah 1 ml akuadest dan 1 ml 

heksana dan divortex selama 1 menit hingga merata. Disentrifugasi 3000 rpm 

selama 5 menit, diambil lapisan atas (asam lemak dalam bentuk metil)  

 

E. Komposisi Asam Lemak Pada Jenis-Jenis Fosfolipid 

Komposisi asam lemak yang terdapat dalam jenis-jenis fosfolipid dianalisa 

dengan menggunakan kromatografi gas. Identifikasi komposisi asam lemak 

pada fosfolipid awalnya dilakukan dengan pemisahan masing-masing fraksi 

berdasarkan kromatografi lapis tipis. Hasil kromatografi lapis tipis kemudian 

fraksi yang terdeteksi dikerok dan diekstrak lipidnya menggunakan metode 

Christie (1982). Spot teridentifikasi dikerok dan ditempatkan dalam tabung 

sentrifuse kemudian dilarutkan dalam 2 ml campuran pelarut kloroform: 

methanol: air (5:5:1 v/v/v). Campuran dihomogenisasi dengan vortex selama 

10 detik kemudian di sentrifuse 3000 rpm 10 menit lalu diambil supernatant 

atau ekstrak lipid kemudian pelarut diuapkan menggunakan nitrogen gas 

sehingga didapat ekstrak KLT. Lipid terekstrak tersebut kemudian dimetilasi 

sesuai dengan metode metilasi Park dan Goins (1994) untuk dianalisa asam 

lemaknya dengan kromatografi gas. 

 

F. Derajat Inkoorporasi EPA dan DHA Pada Fosfolipid terstruktur  

Derajat Inkoorporasi EPA dan DHA yang terkandung dalam fosfolipid 

terstruktur dianalisis dengan kromatografi gas. Sampel dimetilasi terlebih 

dahulu menggunakan metode metilasi Park dan Goins (1994) dan dihitung 
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berdasarkan berdasarkan % (b/b) yang menunjukkan berat asam lemak diukur 

dengan membandingkan dengan berat standar internal asam karbamat C:17.  

 

F. Penilaian Pemilihan Perlakuan Terbaik Metode Zeleny (1982) 

Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode multiple 

attribute dengan prosedur pembobotan sebagai berikut : 

1. Menentukan nilai ideal pada masing-masing parameter 

Nilai ideal adalah nilai yang sesuai dengan pengharapan yaitu nilai maksimal 

atau minimal dari suatu parameter. Untuk parameter dengan rerata semakin 

tinggi semakin baik, maka nilai terendah sebagai nilai terjelek dan nilai 

tertinggi sebagai nilai terbaik, begitu sebaliknya. 

2. Menghitung derajat kerapatan (dk) 

Derajat kerapatan dihitung berdasarkan nilai ideal dari masing-masing parameter. 

Bila nilai ideal minimal maka : 

dk =   nilai kenyataan yang mendekati ideal 

         nilai ideal dari masing-masing alternatif 

Bila nilai ideal maksimal maka : 

dk =   nilai ideal dari masing-masing alternatif 

             nilai kenyataan yang mendekati ideal    

3. Menghitung jarak kerapatan (Lp) 

jarak kerapatan (λ) dihitung berdasarkan jumlah parameter pada masing-masing 

perlakuan.  

λ = 1/jumlah parameter 

L1 = 1 - ∑(λ x dk) 

L2 = ∑ (λ
2
 x (1 – dk)

2
) 
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L∞ = nilai maks (λ x (1 – dk)) 

4. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang mempunyai nilai L1, L2, dan 

L∞ minimal.  

G. Kondisi kromatografi gas (GC) yang digunakan :  

a. Kolom : Kapiler bahan isian silika, 50 mj id. 0,22 mm, o.d. 0,33.  

b. Bahan isian : Silika  

c. Jenis : Bonded phase  

d. Fase : CBP20 (Polar)  

e. Ketebalan lapisan : 0,25 mikrometer  

f. Gas pembawa : Nitrogen, kecepatan 200 kg/m2  

g. Gas pembakar : Hidrogen, kecepatan 0,6 kg/cm2  

h. Gas pembantu : Udara, tekanan 0,15 kg/cm2  

i. Suhu kolom : 250 
0
C  

j. Suhu injektor : 230 
0
C  

k. Suhu detektor : 230 
0
C  

l. Volum injeksi : 3 mikroliter  

m. Kecepatan integrator : 5 mm/menit  
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Lampiran 2. Foto Penelitian 

a.Evaporasi kons omega-3   b.Konsentrat Omega-3 

c. Deoiled fosfolipid kedelai                           d.Hasil reaksi asidolisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.Fosfolipid terstruktur 
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Lampiran 3. Hasil Kromatogram Gas Chromatography 

 

a. Kromatogram Standart Asam Lemak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kromatogram standart EPA dan DHA 
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c. Kromatogram Fosfolipid Terstruktur 

 

 

 

                

       EPA 

     DHA 
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d. Contoh perhitungan Fosfolipid Terstruktur 

 

A. Persentase relatif EPA/DHA (%) 

 

% Relatif EPA/DHA =   Luas area EPA/DHA     X 100% 

           Luas area total 

 

Contoh 18 jam konsentrasi 20% 

Luas area DHA= 33931                      =         33931      X 100% 

Luas area total = 78706                                  78706 

Persentase relatif DHA 18 jam 20% =  43.11 % 

 

B. Kadar EPA/DHA (mg/g) 

Berat standar C:17 (g)                Berat standar C:17 ug (1 ul) 

Berat sampel (g)                   Berat sampel ug (1 ul) 

 

Berat EPA/DHA (1ul) =       Berat standar C:17 ug (1 ul) 

                                            Luas area standar C:17 X Luas area EPA/DHA 

 

Kadar EPA/DHA (ug/ug) = Berat EPA/DHA ug (1ul) 

                                              Berat sampel ug (1 ul) 

 

kadar EPA/DHA (ug/ug)               kadar EPA/DHA (mg/g) 

 

Contoh 18 jam konsentrasi 20% 

Diketahui : 

Berat standar C:17 (g)= 0.0051 g                   10.2 ug (1 ul) 

Berat sampel (g) = 0.107 g                      214 ug (1 ul) 

Luas area standar C:17 = 26976 

Luas area EPA = 7066 

Perhitungan : 

Berat EPA          (1ul) =     10.2               =  2.671 ug (1 ul) 

                                      26976 X 7066 

kadar EPA           (ug/ug) =     2.671         = 0.0124 ug/ug 

                                                   214 

kadar EPA           (mg/g)= 0.012 ug/ug               12.4 mg/g 
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e. Kromatogram Konsentrat Omega-3 
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Lampiran 4. Hasil Visualisasi Fraksi Fosfolipid pada Plat TLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Spot Fosfolipid Terstruktur Perlakuan Terbaik (18 Jam 30%)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Spot 1 

Spot 2 

Spot 4 

Spot 3 



113 

 

 

Lampiran 5. Hasil Perhitungan Annova 

 

a. Annova Kadar Inkoorporasi EPA+DHA ( mg/g) 

 

  18 24 36 JUMLAH RERATA 

20 
72.440 53.620 121.480     

56.530 59.780 69.750     

JUMLAH 128.970 113.400 191.230 433.600   

rata 64.485 56.7 95.615   72.26667 

30 
110.770 62.950 48.760     

144.160 61.260 50.650     

JUMLAH 254.930 124.210 99.410 478.550   

rata 127.465 62.105 49.705   79.75833 

40 
105.400 179.110 112.020     

134.490 90.260 119.330     

JUMLAH 239.890 269.370 231.350 740.610   

rata 119.945 134.685 115.675   123.435 

            

JUMLAh 

besar 623.790 506.980 521.990 1652.760   

rerata 103.965 84.49666667 86.99833   91.82 

 
TABEL ANNOVA

Variasi db JK KT Fhit Ftab 1% Ftab 5% 5%

rerata 1 151756.4232 151756.4

Perlakuan

A 2 9163.949233 4581.975 6.402201 8.02 4.25 *

B 2 1346.284233 673.1421 0.940553 8.02 4.25 tn

AB 4 7729.214533 1932.304 2.699927 6.42 3.63 tn

GALAT 9 6441.187 715.6874

TOTAL 18 176437.058

* Berpengaruh nyata  
UJI BNT AKIBAT 

FAKTOR A 

  72.266 79.758 123.435 KTG BNT 0,05 

72.266 0 tn * 

715.687 49.03 
79.758   0 tn 

123.435     0 

Notasi a ab b 
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b. Annova Persentase Relatif  Inkoorporasi EPA+DHA ( %) 

 

  18 24 36 JUMLAH RERATA 

20 
52.090 49.140 44.790     

49.060 50.440 47.980     

JUMLAH 101.150 99.580 92.770 293.500   

rata 50.575 49.79 46.385   48.91667 

30 
48.910 54.020 49.470     

53.160 49.130 50.180     

JUMLAH 102.070 103.150 99.650 304.870   

rata 51.035 51.575 49.825   50.81167 

40 
47.510 49.300 50.000     

44.580 42.790 49.880     

JUMLAH 92.090 92.090 99.880 284.060   

rata 46.045 46.045 49.94   47.34333 

            

JUMLAh 

besar 295.310 294.820 292.300 882.430   

rerata 49.21833333 49.13666667 48.71667   49.02389 

 

TABEL ANNOVA

Variasi db JK KT Fhit Ftab 1% Ftab 5% 5%

rerata 1 43260.15027 43260.15

Perlakuan

A 2 36.19147778 18.09574 2.844618 8.02 4.25 tn

B 2 0.869477778 0.434739 0.06834 8.02 4.25 tn

AB 4 42.41492222 10.60373 1.666888 6.42 3.63 tn

GALAT 9 57.253 6.361394

TOTAL 18 43396.879

tn: tidak berpengaruh nyata  
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c. Annova Nilai HLB  Fosfolipid Terstruktur  

 

  18 24 36 JUMLAH RERATA 

20 
9.308 8.780 7.500     

9.206 9.206 9.902     

JUMLAH 18.514 17.986 17.402 53.902   

rata 9.257 8.993 8.701   8.983667 

30 
10.917 9.293 8.700     

10.716 8.779 9.208     

JUMLAH 21.633 18.072 17.908 57.613   

rata 10.8165 9.036 8.954   9.602167 

40 
10.074 10.996 8.303     

9.095 10.095 8.426     

JUMLAH 19.169 21.091 16.729 56.989   

rata 9.5845 10.5455 8.3645   9.498167 

            

JUMLAh 

besar 59.316 57.149 52.039 168.504   

rerata 9.886 9.524833 8.673167   9.361333 

 

TABEL ANNOVA

Variasi db JK KT Fhit Ftab 1% Ftab 5% 5%

rerata 1 1577.422 1577.422

Perlakuan

A 2 1.316137 0.658068 1.425502 8.02 4.25 tn

B 2 4.653484 2.326742 5.040168 8.02 4.25 *

AB 4 4.865575 1.216394 2.634941 6.42 3.63 tn

GALAT 9 4.155 0.46164

TOTAL 18 1592.412

* Berpengaruh nyata  
UJI BNT AKIBAT 

FAKTOR B 

  8.673 9.524 9.886 KTG BNT 0,05 

8.673 0 tn * 

0.46164 1.25 
9.524   0 tn 

9.886     0 

Notasi a ab b 
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d. Annova Nilai ESI( Emulsion Stability Indeks)  Fosfolipid Terstruktur 

(menit) 

 

  18 24 36 JUMLAH RERATA 

20 
54.667 26.506 17.500     

46.857 29.014 18.800     

JUMLAH 101.524 55.520 36.300 193.344   

rata 50.762 27.76 18.15   32.224 

30 
33.448 36.154 17.895     

33.455 42.174 20.561     

JUMLAH 66.903 78.328 38.456 183.687   

rata 33.4515 39.164 19.228   30.6145 

40 
39.494 21.333 24.227     

40.972 26.883 24.091     

JUMLAH 80.466 48.216 48.318 177.000   

rata 40.233 24.108 24.159   29.5 

            

JUMLAh 

besar 248.893 182.064 123.074 554.031   

rerata 41.48216667 30.344 20.51233   30.7795 

 

TABEL ANNOVA

Variasi db JK KT Fhit Ftab 1% Ftab 5% 5%

rerata 1 17052.8 17052.8

Perlakuan

A 2 22.50555 11.25278 1.393728 8.02 4.25 tn

B 2 1320.909 660.4543 81.80146 8.02 4.25 *

AB 4 569.6 142.4 17.63715 6.42 3.63 *

GALAT 9 72.665 8.073869

TOTAL 18 19038.476

 * Berpengaruh nyata  
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18.15 19.228 24.108 24.159 27.76 33.4515 39.164 40.233 50.762 JNT S JND

18.15 0 tn tn tn * * * * * 3.2 2.0092 6.42944

19.228 0 tn tn * * * * * 3.34 2.0092 6.710728

24.108 0 tn tn * * * * 3.41 2.0092 6.851372

24.159 0 tn * * * * 3.47 2.0092 6.971924

27.76 0 tn * * * 3.5 2.0092 7.0322

33.4515 0 tn * * 3.52 2.0092 7.072384

39.164 0 tn * 3.52 2.0092 7.072384

40.233 0 * 3.52 2.0092 7.072384

50.762 0

Notasi a ab abc abcd bcde def fg gh h

UJI DMRT FAKTOR AB
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e. Annova Nilai EAI( Emulsion Activity Indeks)  Fosfolipid Terstruktur 

(m
2
/gr) 

 

  18 24 36 JUMLAH RERATA 

20 
251.795 337.773 386.904     

251.795 316.279 432.964     

JUMLAH 503.590 654.052 819.868 1977.510   

rata 251.795 327.026 409.934   329.585 

30 
297.855 288.643 417.611     

282.501 297.855 337.773     

JUMLAH 580.356 586.498 755.384 1922.238   

rata 290.178 293.249 377.692   320.373 

40 
479.024 245.653 360.803     

452.923 317.814 325.491     

JUMLAH 931.947 563.467 686.294 2181.708   

rata 465.9735 281.7335 343.147   363.618 

            

JUMLAh 

besar 2015.893 1804.017 2261.546 6081.456   

rerata 335.9821667 300.6695 376.9243   337.8587 

 

TABEL ANNOVA

Variasi db JK KT Fhit Ftab 1% Ftab 5% 5%

rerata 1 2054672.616 2054673

Perlakuan

A 2 6226.472116 3113.236 3.414127 8.02 4.25 tn

B 2 17476.09009 8738.045 9.582569 8.02 4.25 *

AB 4 52618.89612 13154.72 14.42612 6.42 3.63 *

GALAT 9 8206.819 911.8688

TOTAL 18 2139200.893

* Berpengaruh nyata  
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251.795 281.7335 290.178 293.249 327.026 343.147 377.692 409.934 465.9735 JNT S JND

251.795 0 tn tn tn * * * * * 3.2 21.353 68.3296

281.7335 0 tn tn tn tn * * * 3.34 21.353 71.31902

290.178 0 tn tn tn * * * 3.41 21.353 72.81373

293.249 0 tn tn * * * 3.47 21.353 74.09491

327.026 0 tn tn * * 3.5 21.353 74.7355

343.147 0 tn tn * 3.52 21.353 75.16256

377.692 0 tn * 3.52 21.353 75.16256

409.934 0 tn 3.52 21.353 75.16256

465.9735 0

Notasi a ab abc abcd bcde cdef cdefg efg g

UJI DMRT FAKTOR AB
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f. Lampiran Nilai Pembobotan 

 

Kadar Tertinggi 

Tingkat Tertinggi 

 

L1K1 L1K2 L1K3 L2K1 L2K2 L2K3 L3K1 L3K2 L3K3

L1 0.2704 0.0320 0.1083 0.3069 0.2694 0.0537 0.1953 0.3325 0.0867

L2 0.0680 0.0007 0.0059 0.0841 0.0726 0.0029 0.0236 0.0998 0.0052

Lmaks 0.2606 0.0268 0.0547 0.2895 0.2694 0.0537 0.145 0.3155 0.0706

Perlakuan Terbaik **
 

HLB Tertinggi 

EAI Tertinggi 

ESI Tertinggi 

 

L1K1 L1K2 L1K3 L2K1 L2K2 L2K3 L3K1 L3K2 L3K3

L1 0.2092 0.2470 0.1161 0.3136 0.2620 0.3220 0.3262 0.3343 0.3447

L2 0.0253 0.0282 0.0061 0.0351 0.0236 0.0471 0.0507 0.0492 0.0431

Lmaks 0.1517 0.1245 0.0685 0.1495 0.1223 0.1733 0.212 0.205 0.1729

Perlakuan Terbaik **
 

 


