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RINGKASAN 

 
Tanaman pinang (Areca catechu L.) termasuk salah satu 

jenis palma yang juga dikenal dengan jambe. Bagian dari 
tanaman pinang (Areca catechu L.) yang dimanfaatkan adalah 
bijinya. Biji pinang merupakan sumber antioksidan alami 
dikarenakan terdapat beberapa metabolit sekunder yang 
terkandung dalam biji pinang, yaitu alkaloid, flavonoid, tanin 
terkondensasi, dan tanin terhidrolisis. Biji pinang mengandung 
senyawa polifenol, yaitu flavonoid dan tanin. Kandungan 
antioksidan pada biji pinang dapat diperoleh dengan cara 
ekstraksi. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, diketahui 
bahwa rendemen ekstrak biji pinang tanpa adanya perlakuan 
pendahuluan (pretreatment) yang dihasilkan tergolong rendah 
yaitu sebesar 0,640%. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
pretreatment dengan menggunakan PEF (Pulsed Electric Field) 
untuk meningkatkan rendemen dan kualitas ekstrak tanin biji 
pinang. Pretreatment PEF sebelum ekstraksi biji pinang 
menggunakan variasi frekuensi dan lama waktu PEF. Besarnya 
frekuensi dan lama waktu PEF memberikan pengaruh terhadap 
kerusakan fisik sel. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui 
pengaruh frekuensi dan waktu paparan PEF serta jumlah 
frekuensi dan waktu paparan PEF terhadap kualitas hasil 
ekstraksi biji pinang. 

Penelitian ini menggunakan rancangan percobaan dengan 
2 faktor. Faktor I yaitu frekuensi PEF yang mempunyai 3 level 
(F1, F2 dan F3) dan faktor II yaitu lama waktu paparan PEF yang 
mempunyai 3 level (T1, T2 dan T3), sehingga terdapat 9 
kombinasi perlakuan. Analisa yang dilakukan meliputi 
rendemen, kadar air, aktivitas antioksidan (IC50), dan kadar 
tanin. Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan 
analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh dua 



viii 
 

atau lebih variabel bebas (independent) terhadap satu variabel 
terikat (dependent) dengan software SPSS. Pemilihan 
perlakuan terbaik dilakukan dengan menggunakan metode 
Multiple Atribute atau metode Zeleny. 

Penerapan pretreatment PEF pada bahan baku terhadap 
ekstraksi tanin biji pinang segar menghasilkan perlakuan terbaik 
pada frekuensi PEF 1000 Hz dengan lama waktu 30 detik. 
Perlakuan tersebut diperoleh rendemen sebesar 6,34%, 
aktivitas antioksidan (IC50) sebesar 6,20 ppm dan kadar tanin 
sebesar 450,33 mgGAE/g. Identifikasi menggunakan spektrum 
inframerah (FTIR) menunjukkan dugaan adanya senyawa 
flavonoid pada ekstrak tanin biji pinang.  
 
Kata Kunci: Biji Pinang (Areca catechu L.), Ekstraksi, PEF, 

Tanin 
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Irwina Nova Dila. 145100300111030. The Influence of 
Frequency and PEF (Pulsed Electric Field) Time as The 
Pretreatment in Tannin Extraction of Betel Nut Fresh (Areca 
catechu L.) Seed. Final Project. Academic Supervisors: Dr. 
Ir. Sukardi, MS. and Nur Lailatul Rahmah, S.Si., M.Si 

 
SUMMARY 

 
Areca nut (Areca catechu L.) is one type of palm which is 

also known locally as Jambe. The part of the areca nut (Areca 
catechu L.) which is used is the seed. Areca nut is a source of 
natural antioxidants because there are several secondary 
metabolites contained in areca nut, namely alkaloids, flavonoids, 
condensed tannins, and hydrolyzed tannins. Areca nut contains 
polyphenol compounds, namely flavonoids and tannins. The 
antioxidant content of areca nut can be obtained by extraction. 
Based on the results of previous studies, it was found that the 
yield of areca nut extract without pretreatment was low, which 
was 0.640%. Therefore, the pre-treatment is needed by using 
PEF (Pulsed Electric Field) to increase the yield and quality of 
areca nut tannin extract. PEF pretreatment before areca nut 
extraction uses variations in frequency and duration of PEF 
time. The frequency and duration of PEF time have an effect of 
the physical damage on cells. The purpose of this study is to 
determine the effect of frequency and PEF exposure time and 
also the number of frequency and PEF exposure time to the 
quality of areca nut extraction. 

This study used an experimental design with 2 factors. 
Factor I is the PEF frequency which has 3 levels (F1, F2 dan F3) 
and factor II is the PEF exposure time which has 3 levels (T1, T2 
dan T3), so there are 9 treatment combinations. The analysis 
carried out included yield, moisture content, antioxidant activity 
(IC50), and tannin content. Data processing and analysis were 
carried out using multiple linear regression analysis to determine 
the effect of two or more independent variables on one 
dependent variable with SPSS software. The selection of the 
best treatment is done using the Multiple Attribute method or the 
Zeleny method. 
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The application of PEF pretreatment on raw materials to the 
tannin extract of fresh areca nut produces the best treatment at 
a PEF frequency of 1000 Hz with a duration of 30 seconds. The 
treatment of the obtained yield was 6,34%, the antioxidant 
activity of 6,20 ppm and the tannin levels of 450,33 mgGAE/g. 
The identification using the infrared spectrum (FTIR) shows the 
presence of flavonoid compounds in the extraction of areca nut 
fresh. 
 
Keywords: Betel Nut (Areca catechu L.), Extraction, PEF,   

Tannin. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 

Tanaman pinang (Areca catechu L.) termasuk salah satu 
jenis palma yang juga dikenal dengan jambe. Tanaman pinang 
(Areca catechu L.) tumbuh dan tersebar luas di wilayah India, 
Malaysia, Taiwan, Indonesia, dan negara Asia lainnya, baik 
secara individu maupun populasi (Jaiswal et al., 2011). Menurut 
data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2017, produksi tanaman 
pinang pada tahun 2012-2015 meningkat dari tahun ke tahun, 
yaitu berturut-turut 42,0; 42,8; 47,0 dan 47,1 ribu ton.  

Bagian dari tanaman pinang (Areca catechu L.) yang 
dimanfaatkan adalah bijinya dikarenakan memiliki senyawa 
yang dapat diisolasi dan diidentifikasi yang mayoritas 
senyawanya adalah flavonoid, alkaloid, tanin terkondensasi, 
tanin terhidrolisis, fenol, steroid, dan protein (Peng et al., 2015). 
Ekstrak air maupun methanol dari biji pinang memiliki aktivitas 
antioksidan dan total fenolik yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan bagian lain dari tanaman tersebut (daun, ujung batang, 
kulit buah, akar, dan akar adventitif) (Hamsar et al., 2011). Tanin 
merupakan senyawa kimia yang tergolong dalam senyawa 
polifenol. Tanin pada tanaman diklasifikasikan sebagai tanin 
terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Tanin terhidrolisis 
merupakan jenis tanin yang mempunyai struktur poliester yang 
mudah dihidrolisis oleh asam atau enzim. Tanin terkondensasi 
sering disebut proantosianidin, merupakan polimer dari katekin 
dan epikatekin yang terdapat pada buah-buahan, biji-bijian dan 
tanaman pangan (Deaville et al., 2010). 

Berdasarkan penelitian Mamonto dkk. (2014), rendemen 
ekstrak biji pinang dengan metode sokletasi dan pelarut 
methanol yang dihasilkan pada penelitian sangat kecil yaitu 
3,87% dan aktivitas antioksidan dengan nilai ekuivalen asam 
galat sebesar 59,33 eq ag/g. Kecilnya rendemen dan aktivitas 
antioksidan pada penelitian tersebut diduga kurang efektifnya 
proses ekstraksi tanpa adanya pretreatment pada simplisia. Lain 
halnya dengan penelitian Fu’aida dkk. (2016) yang melakukan 
pretreatment menggunakan teknik Pulsed Electric Field (PEF = 
medan listrik berpulsa/berdenyut) dengan tegangan 4,5 kV 
sehingga menghasilkan rendemen ekstrak biji pinang sebesar 
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13,04% dan aktivitas aktioksidan sebesar 13,75 ppm yang 
menunjukkan aktivitas sangat kuat. 

Pulsed Electric Field (PEF) merupakan metode pengolahan 
pangan non thermal yang menggunakan listrik tegangan tinggi 
untuk menghasilkan medan listrik yang dapat menginaktifasi 
enzim dan aman secara mikrobiologis dengan tanpa merubah 
rasa dan mengurangi nutrisi. PEF disebut juga dengan istilah 
elektroporasi yaitu pemberian tegangan listrik pada sel, agar sel 
mengalami keruskan pori tanpa merusak komponen bioktif yang 
ada di dalam sel (Sukardi, 2016), seperti senyawa antioksidan 
dan metabolit sekunder.  

Aplikasi PEF sebagai pretreatment pada ekstraksi biji 
pinang yang telah diteliti sebelumnya oleh Fu’aida dkk. (2016), 
terdapat perbedaan rendemen antara kontrol dan aplikasi PEF 
sebesar 0,072%. Hal tersebut diduga penggunaan frekuensi 
yang terlalu tinggi (3000 Hz) sehingga menyebabkan kerusakan 
pada bahan aktif yang diekstrak. Polarisasi membran sel 
menghasilkan dispersi antara 1 kHz dan 10 MHz tergantung 
pada ukuran sel dan konduktivitas elektrolit sekitarnya. Waktu 
sangat berpengaruh pada medan listrik yang diberikan pada 
bahan. Peningkatan waktu menghasilkan peningkatan 
rendemen ekstrak, namun demikian waktu yang terlalu lama 
dapat menurunkan rendemen karena ketahanan membran sel 
berkurang (Sukardi, 2016; Janositz, 2010). Oleh karena itu, 
pemanfaatan teknologi PEF sebagai pretreatment pada proses 
ekstraksi antioksidan biji pinang segar perlu dikaji lebih lanjut 
untuk mengetahui frekuensi dan waktu aplikasi PEF yang tepat 
untuk menghasilkan kualitas ekstrak antioksidan yang lebih 
baik. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, 
rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh frekuensi dan waktu paparan 
PEF terhadap hasil ekstraksi tanin biji pinang? 

2. Berapa frekuensi dan waktu paparan PEF terbaik 
terhadap hasil ekstraksi tanin biji pinang? 
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3. Bagaimana perbandingan kualitas ekstrak tanin biji 
pinang kontrol (tanpa PEF) dan ekstrak tanin biji pinang 
dengan perlakuan pendahuluan PEF? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh frekuensi dan waktu paparan 
PEF terhadap hasil ekstraksi tanin biji pinang 

2. Mengetahui perbandingan kualitas ekstrak tanin biji 
pinang yang terbaik   

 
1.4 Manfaat Penelitian 

1. Menambah pengetahuan tentang pemanfaatan 
teknologi PEF sebagai pretreatment pada proses 
ekstraksi antioksidan biji pinang. 

2. Menambah pengetahuan tentang pengaruh frekuensi 
dan lama waktu paparan PEF terhadap hasil ekstraksi 
tanin biji pinang. 

3. Mengetahui jumlah frekuensi dan lama waktu paparan 
PEF terbaik terhadap hasil ekstraksi tanin biji pinang. 

4. Meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi tentang PEF sebagai pretreatment dalam 
meningkatkan kualitas antioksidan pada ekstraksi biji 
pinang. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tanaman Pinang 
Tanaman pinang merupakan tanaman famili Arecacae 

merupakan buah tropis. Pinang tersebar luas di Asia Selatan 
dan Asia Tenggara, termasuk Cina, India, Indonesia, Malaysia, 
Vietnam, Filipina, Thailand, Kamboja, dan Negara Asia lainnya, 
baik secara individu maupun populasi (Jaiswal et al., 2011). 
Pada umumnya tanaman pinang ditanam sebagai tanaman 
pagar atau pembatas perkebunan (Staples and Bevacqua, 
2006). 

Di Indonesia Tanaman pinang tumbuh secara liar atau 
ditanam sebagai tanaman pekarangan kecuali di beberapa 
daerah di Sumatera sebagian petani sudah mulai 
membudidayakan walaupun tidak dalam areal yang luas 
(Novarianto dan Mahmud, 1988). Pinang merupakan tanaman 
monokotil dan termasuk famili Arecaceae, genus Areca. Selain 
itu, pinang merupakan tanaman berumah satu (monoceous), 
yaitu bunga betina dan bunga jantan berada dalam satu tandan 
dan menyerbuk silang. Adapun klasifikasi dari tanaman pinang 
menurut Cronquist (1981), sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 
Division : Magnoliophyta 
Classis : Liliopsida 
Order  : Arecales 
Family : Arecaceae 
Genus : Areca 

    Species : Areca catechu L. 
Tanaman pinang tingginya dapat mencapai 15-20 meter, 

berakar serabut, batang tegak lurus bergaris tengah 15-20 cm, 
tidak bercabang dengan bekas daun yang lepas terlihat jelas. 
Pembentukan batang baru terjadi setelah 2 tahun dan berbuah 
pada umur 5-8 tahun tergantung pada keadaan tanah, tanah 
dengan kelembaban yang baik dan memiliki rentang pH 5-8 
sangat mendukung untuk pertumbuhan (Cronquist, 1981; 
Staples & Bevacqua, 2006). Daun memiliki panjang sekitar 1,5 
hingga 2 m, daunnya tunggal menyirip bertoreh sangat dalam 
tumbuh berkumpul di ujung batang membentuk roset batang 
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(Jaiswal et al., 2011). Pohon tanaman pinang dapat dilihat pada 
Gambar 2.1. 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pohon Pinang 
Sumber: Miftahorrachman et al., 2015 

 

Buah pinang terdiri atas 3 lapisan yaitu lapisan luar 
(epicarp) yang tipis, lapisan tengah (mesocarp) berupa serabut, 
dan lapisan dalam (endocarp) berupa biji. Buah pinang 
berwarna hijau ketika masih muda dan berubah menjadi jingga 
atau merah kekuningan setelah masak (Arief, 2012). Biji buah 
pinang berwarna kecoklatan sampai coklat kemerahan, agak 
berlekuk-lekuk dengan warna yang lebih muda. Pada bidang 
irisan biji tampak perisperm berwarna coklat tua dengan lipatan 
tidak beraturan menembus endosperm yang berwarna agak 
keputihan (Staples & Bevacqua, 2006). Buah pinang muda dan 
buah pinang matang/tua serta penampang melintang dan 
membujur buah pinang dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

Gambar 2.2 Buah pinang muda dan matang/tua (a); 
penampang melintang buah pinang (b); penampang membujur 

buah pinang (c). 
Sumber: Miftahorrachman et al., 2015 



7 
 

2.1.1 Kandungan Kimia Tanaman Pinang 
 Tanaman pinang kaya berbagai metabolit sekunder 
seperti tanin, terpenoid, alkaloid, dan flavonoid, yang memiliki 
sifat antioksidan. Pinang tergolong tanaman yang secara umum 
memiliki sumber agen antioksidan. Pada beberapa bagian-
bagian tanaman pinang terdapat antioksidan seperti pada 
bunga, akar, dan biji pinang. Biji pinang mengandung 
antioksidan dan jumlah konten fenolik yang lebih tinggi dari 
ekstrak akar pinang (Chen et al., 2012; Cheng et al., 2011; Lin 
and Li, 2010; Zhang et al., 2009). Menurut Vanimakhal dan 
Ezhilarasi (2016), terdapat beberapa metabolit sekunder yang 
terkandung dalam biji pinang, yaitu saponin, flavonoid, tanin 
terkondensasi, tanin terhidrolisis, fenol, steroid, alkaloid, dan 
protein. Alkaloid dan tanin merupakan kandungan tertinggi pada 
biji pinang. Komposisi kimia dari biji pinang dapat dilihat pada 
Tabel 2.1. 

 
Tabel 2.1 Komposisi Kimia Biji Pinang 

No Komposisi Jumlah (%) 

1. Kadar air 38,9-56,7 
2. Total polisakarida 17,8-25,7 
3. Protein kasar 6,2-7,5 
4. Lemak  9,5-15,1 
5. Serat kasar 11,5-15,4 
6. Polifenol  11,1-17,8 
7. Abu  1,1-1,5 
8. Arecolin  0,12-0,24 
9. Tanin  18* 

Sumber: - Jayalaksmi and Mathew (1982) 
       -* Satriadi (2011) 

 % berdasarkan berat kering (kecuali kadar air) 

 
Biji pinang mengandung senyawa golongan polifenol, yaitu 

flavonoid dan tanin (Amudhan et al., 2012). Senyawa tersebut 
merupakan senyawa yang menghasilkan warna merah anggur 
tua (Heyne, 1987). Menurut Mulyani (2011), biji buah pinang 
mengandung red tannin sebesar 15%. Ekstrak biji pinang 
memiliki aktivitas antioksidan, senyawa fenolik seperti tanin dan 
flavonoid mempunyai kemampuan untuk menyumbangkan 
hidrogen, maka aktivitas antioksidan senyawa fenolik dapat 
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dihasilkan pada reaksi netralisasi radikal bebas yang mengawali 
proses oksidasi atau pada penghentian reaksi radikal berantai 
yang terjadi. Sifat antioksidan dari flavonoid berasal dari 
kemampuan untuk mentransfer sebuah elektron ke senyawa 
radikal bebas (Zhang et al., 2009; Meiyanto et al., 2008). 
 
2.1.2 Manfaat Tanaman Pinang 

Tanaman pinang memiliki banyak kegunaan antara lain 
untuk ramuan sirih pinang, selain untuk ramuan sirih pinang, 
juga dimanfaatkan sebagai bahan baku industri dan farmasi. Di 
bidang industri digunakan dalam penyamakan kulit, pewarna 
kain dan kapas. Pinang juga dimanfaatkan untuk bidang 
farmasi, yaitu sebagai campuran pembuat obat-obatan, seperti 
obat disentri, cacing, obat kumur dan lan-lain (Novarianto dan 
Rompas, 1990). Hampir semua bagian tanaman pinang dapat 
dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia mulai dari alat 
rumah tangga hingga mengatasi berbagai gangguan penyakit. 
Menurut Natalini dan Syahid (2007), tanaman pinang terutama 
bagian bijinya telah lama dimanfaatkan untuk mengatasi 
berbagai penyakit seperti haid dengan darah berlebihan, 
mimisan, panu, kudis, cacingan, dan disentri. 

Biji pinang digunakan sebagai obat cacing, eksim, 
mimisan, sariawan. Biji pinang memiliki efek antioksidan dan 
anti mutagenik, astringent (bersifat menyiutkan). Biji pinang 
berpotensi untuk dikembangkan sebagai agen sitotoksik yang 
dapat dikombinasikan dengan agen kemoterapi sehingga 
mampu meningkatkan sensitivitas sel kanker. Arecoline adalah 
salah satu alkoloid berupa ester metil-tetrahidrometil-nikotinat 
dan berwujud sebagai minyak basa keras merupakan salah satu 
komponen yang ada dalam biji pinang. Alkoloid ini merupakan 
racun yang manjur untuk membunuh cacing pita dan mampu 
mempengaruhi syaraf manusia dan mamalia. Tanaman pinang 
berpotensi anti kanker karena memiliki efek antioksidan, dan 
antimutagenik (Meiyanto et al., 2008).  

Biji dan kulit biji bagian dalam dapat juga digunakan 
bersama-sama dengan sirih untuk menguatkan gigi goyah 
dengan cara dikunyah (Kristina dan Syahid, 2007; Taman 
Nasional Alas Purwo, 2010). Air rebusan biji pinang juga 
digunakan sebagai obat kumur dan penguat gigi. Diduga bahwa 
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tanaman pinang mengandung sejumlah komponen utama 
senyawa berbasis Selenium (Se) sebagai antibakteri 
(Bartholomew, 2010). Di beberapa daerah di Indonesia, pinang 
juga digunakan untuk mengobati perdarahan berkepanjangan, 
seperti menstruasi, epistaksis dan ulserasi, untuk mengobati 
difteri, infeksi parasit, diare, dan disentri (Liza et al., 2014). 
 
2.2 Tanin 

Tanin adalah senyawa aktif metabolit sekunder yang 
diketahui mempunyai beberapa khasiat yaitu sebagai astringen, 
anti diare, anti bakteri, anti oksidan serta sebagai bahan baku 
pencampur utama dalam proses perekatan pengganti fenol. 
Tanin merupakan komponen zat organik yang sangat kompleks, 
terdiri dari senyawa fenolik yang sukar dipisahkan dan sukar 
mengkristal, mengendapkan protein dari larutannya dan 
bersenyawa dengan protein tersebut (Desmiaty et al., 2008). 
Tanin juga merupakan suatu senyawa makro molekul yang 
diperoleh dari tanaman dan mempunyai manfaat sebagai 
penghambat nutrisi dan penghambat enzim sehingga hidrolisis 
pati menjadi rendah (Firdausi et al., 2013). 

Tanin merupakan senyawa kimia yang tergolong dalam 
senyawa polifenol (Deaville et al., 2010). Tanin mempunyai 
kemampuan mengendapkan protein, karena tanin mengandung 
sejumlah kelompok ikatan fungsional yang kuat dengan molekul 
protein yang selanjutnya akan menghasilkan ikatan silang yang 
besar dan komplek yaitu protein tanin. Tanin mempunyai berat 
molekul 0,5-3 KD. Tanin alami larut dalam air dan memberikan 
warna pada air, warna larutan tanin bervariasi dari warna terang 
sampai warna merah gelap atau coklat, karena setiap tanin 
memiliki warna yang khas tergantung sumbernya (Ahadi, 2003). 

Tanin dapat ditemukan pada hampir semua bagian organ 
tanaman, yaitu pada daun, periderm, jaringan pembuluh, buah 
yang belum masak, kulit, biji, dan kayu. Tanin juga dapat 
ditemukan dalam sel biasa atau dalam idioblas. Di dalam sel, 
tanin terdapat dalam vakuola atau bentuk tetes di sitoplasma 
dan sering kali masuk ke dalam dinding sel, misalnya dalam 
jaringan gabus (Mulyani, 2006). Tanin biasanya tampak sebagai 
massa butiran berwarna kuning, merah, atau coklat jika dilihat 
dengan mikroskop (Karina et al., 2016). Tanin pada tanaman 
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diklasifikasikan sebagai tanin terhidrolisis dan tanin 
terkondensasi. Tanin terhidrolisis merupakan jenis tanin yang 
mempunyai struktur poliester yang mudah dihidrolisis oleh asam 
atau enzim, dan sebagai hasil hidrolisisnya adalah suatu asam 
polifenolat dan gula sederhana. Golongan tanin ini dapat 
dihidrolisis dengan asam, mineral panas dan enzim-enzim 
saluran pencernaan. Sedangkan tanin terkondensasi, sering 
disebut proantosianidin, merupakan polimer dari katekin dan 
epikatekin (Maldonado, 1994). Tanin yang tergolong tanin 
terkondensasi, banyak terdapat pada buah-buahan, biji-bijian 
dan tanaman pangan, sementara yang tergolong tanin 
terhidrolisis terdapat pada bahan non  nonpangan (Makkar, 
1993), untuk lebih jelas struktur tanin dapat dilihat pada Gambar 
2.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.3. Struktur tanin terhidrolisis (a) dan    

terkondensasi (b) 
Sumber: Dennis et al., 2005 

 
 Menurut Susanti (2000), sifat utama tanin pada tanaman 
tergantung pada gugus fenolik-OH yang terkandung dalam 
tanin. Secara garis besar sifat tanin dapat dijabarkan sebagai 
berikut : 

a) Tanin secara umum memiliki gugus fenol dan bersifat 
koloid.  

b) Semua jenis tanin dapat larut dalam air, kelarutannya 
besar dan akan bertambah besar apabila dilarutkan dalam 

a. b. 
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air panas. Begitu pula dalam pelarut organik seperti 
metanol, etanol, aseton dan pelarut organik lainnya. 

c) Reaksi warna terjadi bila disatukan dengan garam besi. 
Reaksi ini digunakan untuk menguji klasifikasi tanin. 
Reaksi tanin dengan garam besi akan memberikan warna 
hijau dan biru kehitaman, tetapi uji ini kurang baik karena 
selain tanin yang dapat memberikan reaksi warna, zat-zat 
lain juga dapat memberikan reaksi warna yang sama.  

d) Tanin mulai terurai pada suhu 98,8 0C. 
e) Tanin dapat dihidrolisis oleh asam, basa, dan enzim. 
f) Ikatan kimia yang terjadi antara tanin-protein atau polimer 

lainnya terdiri dari ikatan hidrogen, ikatan ionik, dan ikatan 
kovalen. 

g) Tanin mempunyai berat molekul tinggi dan cenderung 
mudah dioksidasi menjadi suatu polimer, sebagian besar 
tanin amorf (tidak berbentuk) dan tidak mempunyai titik 
leleh. 

h) Warna tanin akan menjadi gelap apabila terkena cahaya 
atau dibiarkan di udara terbuka. 

i) Tanin mempunyai sifat bakteristatik dan fungistatik. 
 
2.3 Ekstraksi 

Ekstraksi adalah suatu proses penarikan senyawa kimia 
dari suatu bahan. Proses ekstraksi terjadi ketika kandungan 
kimia tertentu larut dan terpisah dari bahan yang tidak dapat 
larut dengan menggunakan pelarut tertentu (Sembiring et al., 
2006). Proses ekstraksi merupakan proses pemisahan dari 
bahan padat maupun bahan cair dengan bantuan pelarut. 
Pelarut yang digunakan harus dapat mengekstrak substansi 
yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Ekstraksi 
merupakan proses pemisahan suatu bahan dari campurannya 
dengan menggunakan pelarut yang didasarkan pada kelarutan 
komponen terhadap komponen lain dalam campuran 
(Mukhriani, 2014). 

Prinsip kerja ekstraksi didasarkan atas perbedaan kelarutan 
bahan. Proses ekstraksi terdiri dari dua bahan, yaitu pelarut dan 
zat terlarut. Pelarut (solvent) adalah suatu zat yang dapat 
melarutkan dan memisahkan zat terlarut (solute) dari material 
dengan kelarutan yang lebih rendah. Solute terkandung pada 
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bahan utama yang akan diekstraksi (Berk, 2009). Menurut 
Moestafa (1981), terdapat beberapa faktor yang mampu 
mempengaruhi proses ektraksi sebagai berikut: 

a. Jenis pelarut 
Jenis pelarut merupakan salah satu faktor penting dalam 
proses ekstraksi. Beberapa jenis pelarut yang sering 
digunakan dalam ekstraksi adalah aseton, etilen klorida, 
heksana, etanol, metanol, dan akuades. Menurut 
Somaatmadja (1981), beberapa faktor yang perlu 
dipertimbangkan dalam pemilihan jenis pelarut adalah 
tingkat keamanan atau tidak beracun, viskositas kecil, 
kemudahan melepas gugus fungsi zat terlarut, dan nilai 
ekonomis pelarut. 

b. Jumlah pelarut 
Jumlah pelarut adalah besar volume solvent yang 
dibutuhkan untuk melarutkan bahan yang akan 
diekstraksi. Menurut Darwis (2000), volume pelarut harus 
mencukupi selama proses ekstraksi. Hal ini bertujuan 
untuk memastikan bahan tercelup seluruhnya dalam 
pelarut sehingga proses ekstraksi menjadi optimal.     

c. Waktu ekstraksi 
Waktu ekstraksi adalah lama waktu yang dibutuhkan pada 
saat proses ekstraksi. Pada metode ekstraksi yang 
berbeda membutuhkan waktu yang berbeda pula. Menurut 
Suryandari (1981), semakin lama waktu ekstraksi maka 
semakin besar bahan untuk kontak dengan solvent, 
sehingga hasil ekstraksi semakin besar sesuai dengan titik 
jenuh larutan tersebut. 

d. Suhu 
Suhu ektraksi yang semakin tinggi akan mempercepat 
proses ekstraksi. Namun suhu yang terlalu tinggi akan 
menyebabkan rusaknya kandungan kimia dalam bahan. 
Menurut Voight (1995), ekstraksi akan optimum dengan 
suhu 40-600C.  

e. Ukuran bahan 
 Bahan utama dengan permukaan yang luas akan 

mempermudah proses ekstraksi. Hal ini karena semakin 
besar luas permukaan akan mempermudah kontak antara 
bahan dengan pelarut. Menurut Darwis (2000), semakin 



13 
 

halus serbuk bahan maka proses ekstraksi semakin efektif 
dan efisien. Namun serbuk bahan yang terlalu halus juga 
akan menyebabkan kesulitan dalam tahap penyaringan. 

 Ekstraksi dengan pelarut dapat dilakukan dengan cara 
dingin dan cara panas. Ekstraksi cara dingin yaitu metode 
maserasi dan perkolasi. Ekstraksi cara panas antara lain 
dengan soxhlet, digesti, infuse, dekok, refluks dan destilasi uap 
(Kurnia, 2010): 

a) Ekstraksi Cara Dingin 
 Metode ini artinya tidak ada proses pemanasan selama 
proses ekstraksi berlangsung, tujuannya untuk menghindari 
rusaknya senyawa yang dimaksud rusak karena 
pemanasanan. Jenis ekstraksi dingin adalah maserasi dan 
perkolasi. Maserasi merupakan metode sederhana yang 
paling banyak digunakan. Cara ini sesuai untuk skala kecil 
maupun skala industri (Agoes, 2007). Metode ini dilakukan 
dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang 
sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu 
kamar. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari 
sampel dengan penyaringan. Kerugian utama dari metode 
maserasi ini adalah memakan banyak waktu, pelarut yang 
digunakan cukup banyak, dan besar kemungkinan beberapa 
senyawa hilang. Selain itu, beberapa senyawa mungkin saja 
sulit diekstraksi pada suhu kamar. Maserasi kinetik sama 
halnya dengan proses maserasi biasa yang dilakukan pada 
suhu ruang, yang membedakannya adalah sampel yang 
diekstraksi diletakkan dalam wadah yang bergerak dengan 
pengadukan berulang pada kecepatan konstan (List dan 
Schimdt, 2000). 
 Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara 
perlahan dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang 
dilengkapi dengan kran pada bagian bawahnya). Pelarut 
ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan 
menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode 
ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. 
Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator 
tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh 
area. Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut 
dan memakan banyak waktu (Mukhriani, 2014). 
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b) Ekstraksi Cara Panas 
 Metode ini pastinya melibatkan panas dalam prosesnya. 
Dengan adanya panas secara otomatis akan mempercepat 
proses penyarian dibandingkan cara dingin. Jenis ekstraksi 
panas adalah soxhlet, digesti, dekok, infuse, refluks dan 
destilasi uap. Soxhlet adalah metode ekstraksi dengan 
prinsip pemanasan dan perendaman sampel. Hal itu 
menyebabkan terjadinya pemecahan dinding dan membran 
sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel. 
Dengan demikian, metabolit sekunder yang ada di dalam 
sitoplasma akan terlarut ke dalam pelarut organik. Pada 
prinsipnya proses sokletasi yaitu penyarian simplisia secara 
berkesinambungan, cairan penyari dipanaskan sehingga 
menguap, uap cairan penyari terkondensasi menjadi molekul-
molekul air oleh pendingin balik dan turun menyari simplisia 
dan selanjutnya masuk kembali ke dalam labu alas bulat 
setelah melewati pipa sifon. Keuntungan metode ini adalah 
penggunaan pelarut lebih sedikit, proses pembaruan pelarut 
secara terus-menerus sehingga proses lebih cepat, dan 
pemanasannya dapat diatur (Kurnia, 2010). 
 Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan 
kontinu) pada suhu yang lebih tinggi dari suhu ruangan, yaitu 
secara umum dilakukan pada suhu 40-60°C selama waktu 2-
6 jam (Filho, 2012). Dekok adalah infus (penyarian simplisia 
dengan pelarut air) pada waktu yang lebih lama ≥30 menit 
dan temperatur sampai titik didih air (Kurnia, 2010). Infuse 
adalah ekstraksi dengan pelarut air pada suhu penangas air 
(bejana infus tercelup dalam air mendidih, temperatur terukur 
96- 98°C) selama waktu tertentu (15-20 menit) (Kurnia, 
2010). 
 Refluks merupakan ekstraksi pelarut pada suhu didihnya 
selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang 
relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Destilasi uap 
memiliki proses yang sama dan biasanya digunakan untuk 
mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa 
menguap). Selama pemanasan, uap terkondensasi dan 
destilat (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak saling 
bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung dengan 
kondensor. Kerugian dari kedua metode ini adalah senyawa 
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yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Seidel, 2006; 
Mukhriani, 2014). 

 
2.4 PEF 

Penerapan PEF dalam industri, disamping sangat efisien 
juga meningkatkan kualitas produk (Donsi et al., 2010). Proses 
Pulsed Electric Field (PEF) didasarkan pada aplikasi denyut 
pendek pada tegangan tinggi (20-80 kV/cm) ke makanan yang 
ditempatkan diantara 2 elektroda. PEF dikategorikan suatu 
proses non thermal karena makanan diproses pada suhu kamar 
atau di bawahnya selama beberapa detik dan mampu 
memperkecil kehilangan nutrisi yang disebabkan oleh 
pemanasan (Apriliawan, 2011). 

Metode PEF ini sangat efektif karena tidak merubah warna, 
bau, rasa, dan kandungan gizi dan nutrisi pada bahan yang 
diberi perlakuan. Tujuan utama dari PEF adalah untuk 
meningkatkan rendemen dari suatu ekstraksi dengan 
penggunaan energi dan waktu yang lebih rendah dibandingkan 
metode pemanasan lainnya. Penerapan PEF memberi 
kemungkinan lebih baik dalam pengaturan input energi listrik, 
sehingga dapat menyebabkan terjadinya elektroporasi pada sel 
tanpa harus menaikkan suhu secara signifikan pada prosesnya 
(Sukardi et al., 2016; Bhattacharya, 2015; Zhang et al., 2009). 
Perangkat alat PEF dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

Elektroporasi adalah metode perusakan fisik sel (hewan 
atau tumbuhan) yang disebabkan oleh permeabilisasi membran 
luar diterapkan untuk pulsa listrik pendek dan intens, banyak 
digunakan dalam beberapa bidang seperti bioteknologi dan 
obat-obatan untuk pengenalan molekul yang berbeda ke dalam 
sel, elektro-fusi, pengolahan air dan pengolahan makanan untuk 
sterilisasi, dan meningkatkan efisiensi menekan, ekstraksi, 
pengeringan, dan proses difusi (Donsi et al., 2010). PEF (Pulsed 
Electric Field) diaplikasikan bahan yang diletakkan antara dua 
elektroda dan diterpa medan listrik yang kuat. Jika stress akibat 
medan listrik tersebut cukup kuat, maka akan menyebabkan 
terbentuknya lubang. Terbentuknya lubang bisa dapat balik 
ataupun tidak dapat balik tergantung dari kondisi operasi PEF 
(Pulsed Electric Field) seperti kekuatan medan listrik, jumlah 



16 
 

dan lama pulsa. Pembentukan lubang meningkatkan 
permeabilitas membran sel (Han, 2007).  

Menurut Vorobiev dan Lebovka (2008), menjelaskan 
permeabilitas membran terus meningkat akibat pengaruh 
medan listrik yang terus diberikan. Hal ini menyebabkan pori-
pori pada membran akan bersifat irreversible. Suatu 
konsekuensi dari elektroporasi yang utama adalah peristiwa 
yang disebut elektropermeabilitas, yang mana merupakan 
sebuah peningkatan secara dramatis pada peristiwa 
permeabilitas (peristiwa menyerapnya air atau gas). Teori 
elektroporasi menunjukkan bahwa efek utama dari medan listrik 
pada sel-sel adalah untuk meningkatkan permeabilitas 
membran karena kompresi membran dan porositas, hasil 
inaktivasi sel terjadi dari ketidakseimbangan osmotik yang 
melintasi membran sel (Tsong, 1990 dalam Shamsi, 2008). 
Menurut Pucihar et al., (2007), bahwa derajat pecahnya sel oleh 
kejut medan listrik lebih besar pada intensitas medan listrik yang 
lebih tinggi dan atau dengan peningkatan jumlah dan durasi 
waktu kejutan. 

  

 

 

 

 

Gambar 2.4 Alat PEF 
Sumber: Dokumentasi pribadi 

Keterangan:  
1. Tombol on off 
2. Layar penunjuk frekuensi, waktu paparan, dan lebar pulsa 
3. Tombol pengatur frekuensi, waktu paparan, dan start 
4. Layar penunjuk tegangan 
5. Pengatur tegangan 
6. Jarak anoda katoda pada ruang perlakuan (Treatment 

Chamber) 
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2.4.1 Frekuensi PEF 
PEF tergantung pada besar frekuensi. Frekuensi (satuan 

hertz/ Hz) adalah jumlah getaran yang terjadi dalam waktu satu 
detik atau banyaknya gelombang/getaran listrik yang dihasilkan 
tiap detik (Kulshrestha, 2002). Dengan model sederhana dari 
suspense sel diantara elektroda sel, sel tunggal dengan isolasi 
membrane dengan elektrolit di dalamnya berakibat terjadi 
beberapa mekanisme polarisasi. Permitivitas jaringan atau 
suspensi sel biologi menunjukkan dispersi yang berbeda akibat 
frekuensi. Pada frekuensi rendah (100 mHz – 100 Hz), gerakan 
lateral ion bersama membran isolasi menyebabkan disperse. 
Polarisasi membran sel menghasilkan disperse antara 1 kHz 
dan 10 MHz tergantung pada ukuran sel dan konduktivitas 
elektrolit sekitarnya. Dalam frekuensi hingga GHz, 
makromolekul sebagian besar menimbulkan dispersi (Pliquet, 
2010).  

Pada sel-sel tanaman ditemukan kation-kation K+, Na+, 
Ca2+, dan H+ yang berperan penting dalam metabolisme 
tanaman (Gunning dan Steer, 1996). Pergerakan elektron dan 
kation yang ada pada jaringan tanaman lebih tinggi apabila di 
sekeliling sel terjadi peningkatan medan listrik (E). Dampak 
pergerakan ion adalah terjadinya elektroporasi sel (Donsi et al., 
2010; Shen et al., 1997). 

 
2.4.2 Waktu Aplikasi PEF 

Proses Pulsed Electric Field (PEF) didasarkan pada 
aplikasi denyut pendek pada selang waktu selama beberapa 
detik pada tegangan tinggi yang ditempatkan diantara dua 
elektroda yang mampu memperkecil kehilangan nutrisi yang 
disebabkan oleh pemanasan. Hubungan antara waktu 
perlakuan  PEF dengan proses pecahnya sel adalah semakin 
lama waktu yang diberikan dalam memberikan pulsa tegangan 
tinggi pada sel maka akan terjadi penurunan yang berujung 
pada rusaknya membran sitoplasma  sel. Dengan tegangan 
tinggi dan waktu yang sesuai akibatnya kerusakan yang berupa 
lubang-lubang pada membran luar dari sel tidak mampu 
diperbaiki lagi, sehingga memungkinkan keluar masuknya 
senyawa makromolekul dari sel (Alberts, 1994). 
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Barbosa et al. (1999) menyatakan bahwa waktu paparan 
PEF ditentukan berdasarkan jumlah pulsa yang diterapkan 
dalam perlakuan dikalikan dengan durasi pulsa. Menurut (Heinz 
dan Raso, 2006), Waktu paparan PEF adalah lama waktu yang 
dibutuhkan selama proses PEF berlangsung. Waktu paparan 
PEF digunakan untuk mengetahui waktu pergerakan ion dalam 
sel yang dapat mempengaruhi dispersi membran sel. 
 
2.5 Penelitian Terdahulu 
 Fuaida (2016)  melakukan penelitian yang berjudul “Aplikasi 
Pulsed Electric Field (PEF) sebagai Pretreatment Pada  
Ekstraksi Biji Pinang (Areca catechu L) sebagai Sumber 
Antioksidan Alami (Kajian Tegangan dan Lama Waktu PEF)”. 
Perlakuan kombinasi besar tegangan 4,5 kV/cm dan lama waktu 
PEF selama 20 detik merupakan perlakuan terbaik. Perlakuan 
terbaik menghasilkan rendemen sebesar 13,04% dan tanin 
sebesar 33,33 mg/g. Hasil perlakuan dengan PEF memiliki nilai 
rendemen yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan 
kontrol (tanpa PEF) dengan nilai rendemen sebesar 12,32%. 
Perlakuan PEF tersebut dapat meningkatkan rendemen sebesar 
0,072%. Peningkatan rendemen dengan nilai 12,32% menjadi 
13,04%, aktivitas antioksidan (IC50) dengan nilai 13,76 ppm 
menjadi 13,75 ppm. Semakin kecil nilai IC50 maka semakin baik 
aktivitas antioksidan pada suatu bahan sehingga besar 
tegangan dan lama waktu memberikan pengaruh terhadap 
rendemen dan IC50. 
 Vanimakhal dan Ezhilarasi (2016) melakukan penelitian 
dengan judul “Phytochemical Qualitative Analysis and Total 
Tannin Content in the Aqueous Extract of Areca catechu Nut”. 
Pada penelitian ini biji pinang dikeringkan dan dihaluskan, lalu 
dilakukan maserasi dengan pelarut akuades. Setelah itu 
dilakukan analisis fitokimia dengan hasil saponin, flavonoid, 
tanin, fenol, steroid, alkaloid, dan protein terkandung dalam 
ekstraksi biji pinang. Selain itu dihasilkan pula kadar total tanin 
pada biji pinang sebesar 95,3 mg TE/g. 

Dalam jurnal oleh Francesco et, al., (2010) yang berjudul 
Application of Pulsed Electric Field Treatments fot the 
Echancements of Mass Transfer from Veghetable Tissue. 
Penelitian ini melakukan perlakuan penerapan PEF sebagai 
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perlakuan pendahuluan untuk meningkatkan transfer massa dari 
suatu sel serta menyempurnakan penelitian sebelumnya yang 
menggunakan cara tradisional. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perlakuan PEF dapat diaplikasikan untuk meningkatkan 
transfer massa suatu sel yang dapat membantu 
memaksimalkan hasil dengan biaya lebih rendah yang 
menguntungkan dalam bidang industri. 
 
2.6 Hipotesis 

Jika perlakuan frekuensi dan waktu paparan PEF sebelum 
ekstraksi biji pinang segar menghasilkan rendemen tanin 
tertinggi dan kualitas tanin terbaik, maka akan diperoleh 
aktivitas antioksidan terbaik dari biji pinang segar.  
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BAB III METODE PENELITIAN 
 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 - Mei 

2018 di Laboratorium Teknologi Agrokimia, Laboratorium 
Bioindustri Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Laboratorium 
Kimia dan Biokimia Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. 

 
3.2 Alat dan Bahan Penelitian 
3.2.1 Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam proses ekstraksi biji pinang 
adalah pisau, oven listrik, timbangan digital, grinder, Generator 
Pulsed Electric Field (PEF), waterbath shaker, erlenmeyer 500 
ml, gelas ukur 500 ml, pengaduk, alumunium foil, plastik, kertas 
saring, kain saring, corong, loyang, kulkas, botol plastik, kertas 
label, wadah plastik, selotip, dan sendok. 

Alat yang digunakan dalam analisa yaitu spektrofotometer 
FTIR (Fourier Transform Infra Red), timbangan analitik, oven 
listrik, cawan petri, desikator, mikro pipet, pipet volume, bola 
hisap, beaker glass 100 ml, tabung reaksi, rak tabung kayu, 
pengaduk, plastik, lakban, kertas label, rak tabung kayu, 
aluminium foil, kuvet, vortex, spektrofotometer UV VIS (20 D 
Plus), labu ukur 100 ml dan 10 ml (Pyrex). 
 
3.2.2 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah biji 
pinang muda hingga setengah tua (warna hijau hingga orange) 
yang diperoleh dari Kota Malang, Jawa Timur. Bahan yang 
digunakan untuk analisis yaitu etanol PA, metanol PA, asam 
galat, Folin Denis, DPPH 0,2 mM, aquades, FeCl3 dan Na2CO3.  

 
3.3 Batasan Masalah 

1. Penelitian dilakukan dalam skala laboratorium  
2. Penggunaan biji pinang muda hingga setengah tua dan 

berwarna hijau hingga orange 
3. Pengecilan ukuran biji pinang menggunakan grinder 

selama ± 1 menit sampai dihasilkan ukuran 2 – 3 mm 
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4. Pretreatment PEF dilakukan dengan aliran DC, 
bertegangan 4,5 kV, frekuensi (1 kHz; 1,5 kHz; dan 2 
kHz), waktu paparan (20 detik, 25 detik, dan 30 detik), 
dan jarak anoda katoda sebesar 10 cm 

5. Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan metode 
maserasi selama 2 jam dengan suhu 60 oC 

6. Semua perlakuan dilakukan uji rendemen, kadar air, 
IC50, dan kadar tanin  

7. Analisa FTIR dilakukan pada hasil perlakuan terbaik dan 
perlakuan kontrol (tanpa PEF). 
 

3.4  Prosedur Penelitian 
Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

Mulai

Identifikasi Masalah

Studi Literatur

Penentuan Metode Rancangan 

Penelitian

Analisa dan Pengumpulan Data

Pengolahan dan Analisis Data

Penentuan Perlakuan Terbaik

Analisis FTIR

Perbandingan Perlakuan Terbaik 

dengan Perlakuan Kontrol

Kesimpulan

Selesai

Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Bahan (Biji Pinang)

2. Pengecilan Ukuran

3. Perlakuan PEF

4. Ekstraksi

5. Pengeringan Filtrat

6. Penyimpanan Ekstrak

1. Persiapan Bahan (Biji Pinang)

2. Pengecilan Ukuran

3. Ekstraksi

4. Pengeringan Filtrat

5. Penyimpanan Ekstrak

PEF Kontrol (Tanpa PEF)

1. Analisa Rendemen (Yuwono dan Susanto, 1998)

2. Analisa Kadar Air (Modifikasi AOAC, 1999)

3. Analisa Aktivitas Antioksidan/IC50 (Modifikasi AOAC, 1999)

4. Analisa Kadar Tanin (Tambe and Rajendra, 2014)

5. Uji Kualitatif Tanin (FeCl3) (Hatano et al., 1998) 

- Analisis Regresi Linier Berganda

- Multiple Atribute (Zeleny, 1982)

Neraca Massa

 
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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3.5 Rancangan Percobaan 
Penelitian ini menggunakan rancangan percobaan dengan 

2 faktor. Faktor I yaitu frekuensi PEF yang mempunyai 3 level 
(F1, F2 dan F3) dan faktor II yaitu lama waktu paparan PEF yang 
mempunyai 3 level (T1, T2 dan T3), sehingga terdapat 9 
kombinasi perlakuan. Kombinasi perlakuan percobaan dapat 
dilihat pada Tabel 3.1. 
Faktor 1. Frekuensi PEF (F) 

F1 : 1 kHz  

F2 : 1,5 kHz 

F3 : 2 kHz 
Faktor 2. Waktu PEF (T) 

T1 : 20 detik 

T2 : 25 detik 

T3 : 30 detik 

Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan Percobaan 

No. 
Frekuensi PEF 

(Hz) 

Waktu PEF 

T1 (20 
detik) 

T2 (25 detik) T3 (30 detik) 

1. F1 (1 kHz) F1T1 F1T2 F1T3 

2. F2 (1,5 kHz) F2T1 F2T2 F2T3 

3. F3 (2 kHz) F3T1 F3T2 F3T3 

 
Keterangan : 
F1T1 : Frekuensi PEF 1 kHz dengan waktu paparan PEF 

selama  20 detik. 
F1T2 : Frekuensi PEF 1 kHz dengan waktu paparan PEF 

selama  25 detik. 
F1T3 : Frekuensi PEF 1 kHz dengan waktu paparan PEF 

selama  30 detik. 
F2T1 : Frekuensi PEF 1,5 kHz dengan waktu paparan PEF 

selama  20 detik. 
F2T2 : Frekuensi PEF 1,5 kHz dengan waktu paparan PEF 

selama  25 detik. 
F2T3 : Frekuensi PEF 1,5 kHz dengan waktu paparan PEF 

selama  30 detik. 
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F3T1 : Frekuensi PEF 2 kHz dengan waktu paparan PEF 
selama  20 detik. 

F3T2 : Frekuensi PEF 2 kHz dengan waktu paparan PEF 
selama  25 detik. 

F3T3 : Frekuensi PEF 2 kHz dengan waktu paparan PEF 
selama  30 detik. 

 
3.6 Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian ini dibedakan menjadi dua tahapan. Tahap 
pertama yaitu proses pretreatment biji pinang dengan PEF dan 
tahap kedua yaitu proses perlakuan kontrol tanpa PEF. 
a) Prosedur penelitian pretreatment biji pinang dengan PEF  

1. Buah pinang disortasi yang bertujuan untuk 
menghilangkan kotoran atau buah yang busuk 

2. Buah pinang selanjutnya dikupas dan diambil bijinya 
3. Biji pinang dihancurkan sampai berukuran ± 2 - 3 mm 
4. Biji pinang yang sudah dihancurkan ditimbang 50 gr 
5. Biji pinang ditimbang dan dimasukkan ke dalam chamber  

pada  alat generator PEF kemudian dilakukan 
pretreatment kejutan listrik tegangan 4,5 kV/cm dan 
frekuensi masing-masing 1; 1,5 dan 2 kHz pada waktu 20, 
25, 30 detik 

6. Biji pinang yang sudah dilakukan pretreatment kemudian 
ditambah akuades (1:4) ditutup alumunium foil dan 
dimaserasi 120 menit pada suhu 60 oC 

7. Dilakukan penyaringan dengan kertas saring Whatmann 
nomor 40 untuk mendapatkan filtrat biji pinang 

8. Dioven selama 24 jam pada suhu 60 ºC 
9. Dilakukan perhitungan rendemen, kadar air, IC50, dan 

kadar tanin 
b) Prosedur penelitian perlakuan kontrol tanpa pretreatment 

PEF 
1. Buah pinang disortasi yang bertujuan untuk 

menghilangkan kotoran atau buah yang busuk 
2. Buah pinang selanjutnya dikupas diambil bijinya 
3. Buah pinang dihancurkan sampai berukuran ± 2 - 3 mm 
4. Biji pinang yang sudah dihancurkan ditimbang 50 gr 
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5. Ditambahkan pelarut akuades dengan perbandingan 1:4 
kemudian diekstraksi dengan maserasi selama 120 menit 
pada suhu 60 oC. 

6. Setelah diekstraksi kemudian disaring dengan kertas 
saring Whatmann nomor 40 untuk mendapatkan filtrat biji 
pinang 

7. Dioven selama 24 jam pada suhu 60 ºC 
8. Dilakukan perhitungan rendemen, kadar air, IC50, dan 

kadar tanin 
Diagram alir pembuatan ekstrak biji pinang dengan pretreatment 
PEF kajian frekuensi dan waktu paparan PEF dapat dilihat pada 
Gambar 3.2.a dan diagram alir pembuatan ekstrak biji pinang 
sebagai kontrol dapat dilihat pada Gambar 3.2.b. 
 

Buah pinang

Dikupas dan diambil bijinya

Dihancurkan ± 2-3 mm

Ditimbang 50 g

Dimasukkan chamber PEF

Dilakukan pretreatment kejutan 

listrik 4,5 kV/cm dengan frekuensi 

1; 1,5 dan 2 kHz pada waktu 20, 

25, 30 detik

Disortasi

Buah pinang

Dikupas dan diambil bijinya

Dihancurkan ± 2-3 mm

Ditimbang 50 g

Ditambah pelarut akuades (1:4)

Disaring

Dimaserasi selama 120 menit 

pada suhu 60 
o
C

Dioven selama 24 jam pada suhu 

60 
o
C

Ekstrak biji pinang

Disortasi

Dihitung rendemen, kadar air, 

aktivitas antioksidan dan kadar 

tanin

Ditambah pelarut akuades (1:4)

Disaring

Dimaserasi selama 120 menit 

pada suhu 60 
o
C

Dioven selama 24 jam pada suhu 

60 
o
C

Ekstrak biji pinang

Dihitung rendemen, kadar air, 

aktivitas antioksidan dan kadar 

tanin  

Gambar 3.2. Diagram Alir  Ekstraksi Biji Pinang. (a) Dengan PEF; (b) 
Kontrol (tanpa PEF) 

a.

. 
b.

,. 
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3.7  Neraca Massa 
Neraca massa digunakan untuk melihat jumlah aliran bahan 

yang masuk dengan bahan yang keluar dalam suatu proses. 
Berdasarkan hukum kekekalan massa, yaitu jumlah aliran 
masuk sama dengan jumlah aliran keluar. Prinsip dasar yang 
digunakan apabila dalam suatu proses tidak ada akumulasi 
dalam peralatan prosesing, maka jumlah bahan yang masuk 
akan sama dengan jumlah bahan keluaran. Atau dengan kata 
lain tidak ada bahan yang hilang maupun tidak ada 
penambahan dari luar. Persamaan neraca massa secara umum 
adalah (Maflahah, 2010): 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.3 Diagram Neraca Massa 
 
Persamaan neraca massa:  
Massa masuk = massa keluar + massa yang terakumulasi  

MA + MB + MC = MD + ME + Makumulasi 
Bila tidak ada massa yang terakumulasi, maka persamaan 
menjadi:  
Massa masuk = massa yang keluar MA + MB + MC = MD + ME 
 
3.8  Analisis Fisik 
3.8.1 Analisis Rendemen (Yuwono, dan Susanto, 1998) 

Analisa rendemen dilakukan untuk mengetahui seberapa 
besar persentase yang dihasilkan, prosedur analisis rendemen 
sebagai berikut: 

1. Bahan baku ditimbang sebelum dilakukan pengolahan 
2. Kemudian dibandingkan dengan produk yang dihasilkan 

dan rendemen dihitung berdasarkan persamaan berikut:
 
 

 

 

 
Akumulasi 

A 

B 

C 

D 

E 
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   Rendemen basis basah (%) = 
Berat produk jadi 

Berat bahan baku
 × 100% 

 

   Rendemen basis kering (%) = 
(100−kadar air) 

100
 × rendemen (%bb) 

 
3.8.2 Analisis Kadar Air (Modifikasi AOAC, 1999) 

Analisa kadar air dilakukan untuk mengetahui sifat bahan 
yang dihasilkan, prosedur analisis kadar air sebagai berikut: 

1. Cawan kosong dikeringkan dalam oven pada suhu 105 oC 
dan di dinginkan dalam desikator selama 15 menit 

2. Setelah dingin kemudian berat cawan kosong ditimbang 
3. Sampel ditimbang sebanyak 2 gr dan dimasukkan dalam 

cawan kosong yang sudah ditimbang  
4. Cawan yang berisi sampel dimasukkan dalam oven pada 

suhu 105 oC selama 3 jam 
5. Setelah kering, cawan berisi sampel didinginkan dalam 

desikator selama 15 menit 

Kadar Air basis kering (%) = 
Berat awal - Berat akhir

Berat sampel
 × 100% 

 
3.8.3 Analisis Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (Hatano 

et al., 1998) 
 Prosedur analisis aktivitas antioksidan dengan 
menggunakan metode DPPH dapat dilakukan sebagai berikut: 

1. Sampel ekstrak diencerkan menggunakan aquades pada 
konsentrasi 1000 ppm 

2. Larutan sampel 1000 ppm diencerkan kembali pada 
konsentrasi 200, 400, dan 600 ppm 

3. Larutan sampel diambil sebanyak 1 ml dan ditambahkan 
methanol sebanyak 7 ml kemudian dimasukan dalam 
tabung reaksi tertutup 

4. Larutan sampel dalam tabung reaksi tersebut ditambahkan 
larutan DPPH 0,2 mM sebanyak 2 ml 

5. Larutan sampel divortex kurang lebih 1 menit dan 
didiamkan selama 30 menit. 

6. Larutan sampel diambil dan diiukur absorbansinya pada 
panjang gelombang ʎ = 517 nm 

7. Sebelum itu, diukur absorbansi kontrol dan blanko. 
Absorbansi kontrol merupakan campuran etanol PA dengan 
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DPPH 0,2 mM, sedangkan blanko merupakan larutan 
etanol PA 

8. Konsentrasi larutan (ppm) dan absorbansi sampel 
kemudian diplot masing-masing pada sumbu x dan y pada 
persamaan regresi linier. Persamaan regresi linier diperoleh 
dalam bentuk persamaan y= a + bx digunakan untuk 
mencari nilai IC50 dari masing-masing sampel. Nilai IC50 
dihitung dengan persamaan berikut: 

IC50 basis basah (ppm): 

[(abs kontrol/2) – a] / b 

IC50 basis kering (ppm): 

(100 − kadar air) 

100
×IC50 (basis basah) 

 
3.8.4 Analisis Kadar Tanin (Tambe and Rajendra, 2014) 

Analisa kadar tanin dilakukan untuk mengetahui seberapa 
besar kandungan tanin yang dihasilkan sampel, prosedur 
analisis sebagai berikut: 

1. Pembuatan larutan stok asam galat 100 ppm, kemudian 
diencerkan menjadi 80, 60, 40 dan 20 ppm 

2. Selanjutnya dibuat kurva standar asam galat dengan 
memasukkan 0,1 ml larutan asam galat berbagai 
konsentrasi ke dalam labu takar 10 ml, ditambahkan 
akuades sebesar 7,5 ml, reagen Folin Ciocalteu sebesar 
0,5 ml, dan Na2CO3 35% sebesar 1 ml 

3. Ditambahkan akuades sampai tanda batas pada labu takar 
4. Diukur absorbansinya pada panjang gelombang ʎ = 725 nm 
5. Sebelum itu, diukur larutan blanko yang terdiri dari akuades 

sebesar 8,5 ml, reagen Folin Ciocalteu sebesar 0,5 ml, dan 
Na2CO3 35% sebesar 1 ml 

6. Selanjutnya dibuat kurva standar dengan sumbu x adalah 
konsentrasi asam galat dan sumbu y adalah absorbansi. 
Kadar tanin sampel diukur dengan cara yang sama seperti 
pembuatan kurva standar, namun asam galat diganti 
dengan sampel 0,1 ml 1000 ppm. Kadar tanin dihitung 
dengan persamaan berikut: 
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Kadar tanin basis basah (mgGAE/g): 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 − 𝑎

𝑏
 

Kadar tanin basis kering (mgGAE/g): 

(100 − kadar air) 

100
 × kadar tanin (basis basah) 

 
3.8.5 Uji Kualitatif Tanin dengan FeCl3 (Desinta, 2015) 
 Uji kualitatif tanin dengan FeCl3 dilakukan untuk 
mengetahui adanya kandungan tanin yang terdapat pada biji 
pinang. Adanya gugus fenol pada tannin akan berkaitan dengan  
FeCl3 membentuk kompleks warna biru kehitaman atau hijau 
kehitaman. Prosedur uji kualitatif tanin dengan FeCl3 sebagai 
berikut: 

1. Sebanyak 80 mg ekstrak sampel dilarutkan ke dalam 50 
mL air panas 

2. Campuran disaring dan filtrat diambil 3 mL kemudian 
dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 3 
tetes larutan FeCl3 1%. Jika ekstrak mengandung 
senyawa tannin, maka akan terbentuk filtrat berwarna biru 
kehitaman menunjukkan adanya tanin galat (tanin 
terhidrolisis), atau berwarna hijau kehitaman menunjukkan 
tanin terkondensasi 
 

3.9 Pengolahan dan Analisis Data 
Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan 

analisis regresi linier berganda (multiple regression) dengan 
software SPSS. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
dua atau lebih variabel bebas (independent) terhadap satu 
variabel terikat (dependent). Analisis regresi linier berganda 
mengasumsikan adanya hubungan satu garis lurus / linier 
antara variabel dependen dengan masing-masing prediktornya. 
Bentuk umum persamaan regresi linier berganda yang 
mencakup dua atau lebih variabel sebagai berikut, yaitu (Janie, 
2012): 

Y = a + b1X1 + b2X2  
Keterangan: 
Y = variabel terikat 
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a = konstanta 
b1, b2 = variabel bebas 
X1, X2 = koefisien regresi 
 
3.10  Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Pemilihan perlakuan terbaik dilakukan dengan melihat 
kesesuaian nilai aktivitas antioksidan dan kadar tanin 
dibandingkan dengan SNI. Setelah itu, digunakan metode 
Multiple Atribute atau metode Zeleny (2003) untuk pemilihan 
perlakuan terbaik didasarkan pada data setiap parameter 
analisa fisik dari ekstrak biji pinang. Prosedur pemilihan 
perlakuan terbaik tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan nilai ideal pada masing-masing parameter 
yakni nilai maksimal atau nilai minimal dari suatu 
parameter. Parameter dengan rerata semakin tinggi 
semakin baik, maka nilai terendah merupakan nilai terjelek 

2. Menghitung derajat kerapatan (dk) berdasarkan nilai ideal 
dari setiap parameter. Adapun rumus perhitungan dk 
adalah: 

Jika nilai ideal minimal, maka: 

𝑑𝑘 =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑎𝑡𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 − 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓
 

 
Jika nilai ideal maksimal, maka: 

𝑑𝑘 =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 − 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑎𝑡𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 

 
3. Menghitung jarak kerapatan (Lp) yang diasumsikan bahwa 

semua parameter penting. Jarak kerapatan (ʎ) dihitung 
berdasarkan jumlah parameter yang dianalisis. Adapun 
rumus perhitungannya sebagai berikut: 

ʎ = 
1

∑ 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
 

L1 = 1 - ∑ (ʎ2 x (1-dk)2) 
L2 = ∑ (ʎ2 x (1-dk)2) 
L∞ = nilai maksimal (ʎ x (1-dk)) 

4. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang mempunyai 
nilai L1, L2, dan L∞ minimal. 
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3.11  Analisis FTIR  
 Analisis Fourier Transform Infrared (FTIR) merupakan 
salah satu metode pengukuran untuk mendeteksi struktur 
molekul senyawa melalui identifikasi gugus fungsi penyusun 
senyawa. Metode yang digunakan adalah metode adsorbsi yang 
didasarkan atas perbedaan penyerapan radiasi infra merah oleh 
molekul suatu materi. Prosedur analisa Fourier Transform 
Infrared (FTIR) adalah sebagai berikut (Sulistyani dan Huda, 
2017): 

1. Sampel ditumbuk menjadi bubuk, kemudian ditimbang dan 
dicampur dengan bubuk KBr  

2. Kemudian dilakukan penggerusan hingga homogen, setelah 
homogen dimasukkan kedalam disc cetakan pembuat pellet 
dan ditekan menggunakan pompa hidrolik 

3. Diatur ketebalan sesuai skala yang ada pada tuas pompa 
hidroliknya 

4. Dilakukan pengepresan dengan variasi waktu penekanan 
5. Setelah itu buka tuas pompa dan ambil disc pellet sampel-

KBr 
6. Membuat pellet sampel-KBr dengan variasi perbandingan 

komposisi protein-KBr yaitu 2:10, 4:10, 6:10, 8:10, 10:10 
masing-masing dalam satuan milligram 

7. Campuran kemudian ditekan menjadi disc 3 mm dengan 
dongkrak hidrolik 

8. Pengujian spektrum dilakukan sesuai dengan SOP alat 
Spektrofotometer FT-IR dalam rentang bilangan gelombang 
4000 cm-1 sampai 400 cm-1 , dengan 100 kali pembacaan 
dan resolusi 8 cm-1 

9. Spektrum yang dihasilkan dianalisis menggunakan 
perangkat lunak Spektrum Software FT-IR 

 
3.12 Perbandingan Perlakuan Terbaik dengan Perlakuan 

Kontrol 
         Perlakuan terbaik yang didapatkan akan dibandingkan 
dengan perlakuan kontrol (tanpa PEF). Parameter yang 
dibandingkan meliputi rendemen, kadar air, kadar tanin dan 
IC50. Pembandingan tersebut dilakukan agar dapat diketahui 
adanya peningkatan ataupun penurunan kualitas pada ekstrak 
biji pinang yang terjadi dari proses ekstraksi dengan perlakuan 
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PEF dan tanpa perlakuan PEF. Perbandingan dirumusukan 
seperti pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Perbandingan Perlakuan Terbaik dengan Kontrol 

Parameter Perlakuan Terbaik Perlakuan Kontrol 

Rendemen (%) x x 
Kadar Air (%) x x 
Kadar Tanin (mg/L) x x 
IC50 (µg/mL) x x 
Uji Kualitatif Tanin 
(FeCl3) (mg/L) 

x x 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Analisis Rendemen 
Rendemen ekstrak biji pinang segar akibat pengaruh 

frekuensi dan lama waktu PEF dapat dilihat dalam Tabel 4.1. 
Pada tabel tersebut diketahui bahwa persentase rendemen 
ekstrak biji pinang segar dengan menggunakan pretreatment 
PEF yaitu sebesar 5.42%, sedangkan untuk kontrol sebesar 
4.92%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya PEF terjadi 
peningkatan rendemen sebesar 0,50%. Peningkatan ini 
dikarenakan penggunaan waktu PEF yang lebih lama sehingga 
dapat menyebabkan kerusakan sel. Semakin besar kerusakan 
sel menyebabkan lebih banyak komponen yang dapat larut 
(Donsi, et al., 2010). Jika dibandingkan dengan literatur menurut 
Fu’aida (2016), rendemen ekstrak biji pinang yaitu 12,32%. 
Adanya perbedaan hasil analisa dapat disebabkan oleh 
perbedaan asal bahan baku, varietas bahan baku, tempat 
tumbuh dan cara budidaya yang berbeda sehingga standart 
bahan baku yang digunakan juga berbeda (Zuhud, 2001). 

 
Tabel 4.1. Data Rendemen Ekstrak Tanin Biji Pinang 

Perlakuan 

Perlakuan PEF 
Rata-rata 

Rendemen (%bk) 
Frekuensi 

(kHz) 
Waktu 
(detik) 

F1T1 1 20 5.17 ± 0.27 
F1T2 1 25 5.38 ± 0.87 
F1T3 1 30 5.49 ± 0.70 
F2T1 1,5 20 5.49 ± 0.61 
F2T2 1,5 25 5.15 ± 0.35 
F2T3 1,5 30 5.46 ± 0.40 
F3T1 2 20 6.00 ± 0.98 
F3T2 2 25 5.13 ± 0.55 
F3T3 2 30 5.50 ± 0.73 

Rata-rata 5.42 

Kontrol (tanpa PEF) 4.92 

 
Berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh nilai R-Square 

sebesar 0,021 yang artinya variabel frekuensi dan lama waktu 
PEF (Pulsed Electric Field) tidak berpengaruh nyata terhadap 
hasil rendemen ekstrak biji pinang segar, frekuensi dan waktu 
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paparan PEF hanya mampu memberikan pengaruh sebesar 
2,1%, sedangkan sisanya sebesar 97,90% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak termasuk variabel yang digunakan pada 
penelitian. Diduga hal tersebut disebabkan oleh ukuran sampel 
yang digunakan. Menurut (Sembiring dkk, 2006), Semakin halus 
bahan yang digunakan, semakin tinggi juga randemen yang 
dihasilkan. Selain itu, lama waktu ekstraksi yang diterapkan 
belum sesuai sehingga rendemen yang dihasilkan belum 
maksimal. Menurut Suyanti dkk. (2005), lama waktu ekstraksi 
terkait dengan kontak atau difusi antara larutan pengekstrak 
dengan bahan baku. Semakin lama kontak pelarut dan bahan 
tersebut akan diperoleh rendemen yang semakin banyak. 

Hasil analisis ragam (ANOVA) rendemen ekstrak biji pinang 
segar dapat dilihat pada Lampiran 2. Perlakuan perbedaan 
besar frekuensi, lama waktu PEF dan interaksi keduanya tidak 
berpengaruh signifikan dengan nilai (p > 0,05) yaitu dengan nilai 
Sig sebesar 0,772. Diduga penetapan variasi variabel frekuensi 
dan lama waktu PEF yang belum sesuai pada perlakuan PEF 
sehingga rendemen yang dihasilkan belum menunjukkan 
perbedaan yang signifikan. Menurut Siemer et al. (2012), PEF 
menyebabkan elektroporasi yang berdampak pada kerusakan 
membran sel dan meningkatkan transfer massa. Pada 
Lampiran 2 di tabel Coefficients dapat diketahui persamaan 
regresi linier berganda dengan dua variabel sebagai berikut: 
Y = 5,302 + 0,000 X1 – 0,007 X2…………………………………(1) 
Keterangan: 
Y = Rendemen 
X1 = Frekuensi PEF 
X2 = Lama Waktu PEF 

Berdasarkan persamaan (1) diketahui bahwa nilai konstanta 
sebesar 5,302 yang menunjukkan bahwa jika tidak terdapat 
pengaruh frekuensi dan lama waktu PEF pada ekstraksi biji 
pinang segar, maka rendemen yang diperoleh sebesar 5,302. 
Pada variabel pertama yang berpengaruh terhadap rendemen 
yaitu frekuensi PEF (X1) sebesar +0,000 menunjukkan bahwa 
setiap peningkatan  (+) 1%, maka frekuensi PEF tidak 
berpengaruh terhadap rendemen ekstrak biji pinang segar. 
Pada variabel kedua yaitu lama waktu PEF (X2) sebesar -0,007 
menunjukkan bahwa setiap penurunan (-) 1 %, maka lama 
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waktu PEF akan berpengaruh sebesar 0,007 terhadap 
rendemen ekstrak biji pinang. Grafik hasil hubungan frekuensi 
dan lama waktu PEF terhadap rendemen ekstrak biji pinang 
segar dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 
Gambar 4.1 Grafik Rendemen Ekstrak Biji Pinang 

 
Sesuai dengan Gambar 4.1, terlihat bahwa dihasilkan 

rendemen ekstrak biji pinang perlakuan PEF memiliki nilai 
fluktuatif. Adanya peningkatan dan penurunan pada grafik tidak 
berpengaruh nyata terhadap besar rendemen ekstrak biji pinang 
yang dihasilkan. Pada analisis statistik yang sudah dijelaskan 
sebelumnya, bahwa frekuensi dan waktu paparan PEF hanya 
mampu memberikan pengaruh sebesar 2,1% terhadap 
perubahan hasil rendemen, maka dapat diartikan bahwa 
rendemen pada setiap perlakuan PEF bernilai sama. Diduga 
penentuan besar frekuensi dan lama waktu paparan PEF yang 
terlalu kecil, sehingga kurang mampu merusak membran sel biji 
pinang. Perlakuan PEF yang diberikan tidak berbeda nyata 
terhadap rendemen dapat disebabkan oleh proses elektroporasi 
yang bersifat reversible, sehingga tidak semua zat aktif dapat 
keluar sel yang mengakibatkan tidak semua tanin dalam biji 
pinang dapat larut pada proses ekstraksi (Donsi et al., 2010). 
Proses elektroporasi yang bersifat reversible dipengaruhi oleh 
besar frekuensi, medan listrik, dan lama perlakuan yang terlalu 
kecil sehingga pembukaan pori-pori sel tidak maksimal (De Vito, 
2006). 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fu’aida dkk (2016), 
menunjukkan bahwa rendemen akan meningkat seiring dengan 
semakin besar pretreatment PEF yang diterapkan dengan 
rendemen sebesar 12,32%. Hal ini berbeda dengan hasil 
penelitian ekstrak biji pinang yang dilakukan, yaitu nilai rata-rata 
rendemen tertinggi terdapat pada perlakuan frekuensi 2000 Hz 
dengan lama waktu PEF 20 detik (F3T1) sebesar 6.00%. 
Semakin tinggi rendemen ekstrak, maka berpengaruh pada 
rendemen tanin yang diperoleh juga semakin tinggi. Rendemen 
tanin yang tinggi berpengaruh pada kadar tanin yang 
diendapkan juga semakin besar sehingga kadar tanin yang 
diperoleh juga semakin tinggi. Rendemen tanin dihasilkan dari 
ekstraksi biji pinang yang menunjukkan jumlah ekstrak tanin dari 
biji pinang (Malangi et al., 2012). Menurut Moein dan Mahmod, 
(2010), rendemen tanin dipengaruhi oleh jenis pelarut. Tanin 
merupakan senyawa yang bersifat polar sehingga kelarutannya 
paling tinggi dalam pelarut polar. Pelarut yang bersifat polar 
mampu melarutkan tanin lebih baik sehingga kadarnya dalam 
ekstrak menjadi tinggi. Nilai rata-rata rendemen terendah 
terdapat pada perlakuan frekuensi 2000 Hz dengan lama waktu 
PEF 25 detik (F3T2) sebesar 5,13 %. Hal ini tidak sesuai 
menurut Pataro et al., (2011), yang menyatakan bahwa 
penggunaan medan listrik dan waktu PEF yang lebih lama dapat 
memicu adanya kerusakan membran seperti pembentukan pori-
pori yang semakin melebar dan tidak mampu diperbaiki lagi 
sehingga memungkinkan keluar masuknya senyawa dari sel. 
 
4.2  Hasil Analisis Kadar Air 

Kadar air ekstrak biji pinang segar akibat pengaruh 
frekuensi dan lama waktu PEF dapat dilihat dalam Tabel 4.2. 
Pada tabel tersebut diketahui bahwa persentase kadar air 
ekstrak biji pinang segar dengan menggunakan pretreatment 
PEF yaitu sebesar 8,59%, sedangkan untuk perlakuan kontrol 
sebesar 9,99%. Tingginya kadar air dapat menurunkan kualitas 
ekstrak (Harbone, 1897). Jika dibandingkan dengan literatur 
menurut Fu’aida (2016), kadar air ekstrak biji pinang yaitu 
18,25%. Adanya perbedaan hasil analisa dapat disebabkan oleh 
perbedaan proses ekstraksi yang dilakukan seperti jenis pelarut, 
konsentrasi pelarut, dan lama ekstraksi (Cowan, 1999). 
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Tabel 4.2. Data Kadar Air Ekstrak Tanin Biji Pinang 

Perlakuan 

Perlakuan PEF 
Rata-rata Kadar 

Air (%bk) 
Frekuensi 

(kHz) 
Waktu 
(detik) 

F1T1 1 20 7,78 ± 3,45 
F1T2 1 25 7,69 ± 2,93 
F1T3 1 30 7,10 ± 3,49 
F2T1 1,5 20 9,68 ± 0,06 
F2T2 1,5 25 9,28 ± 0,50 
F2T3 1,5 30 8,88 ± 0,57 
F3T1 2 20 9,60 ± 0,52 
F3T2 2 25 7,40 ± 4,46 
F3T3 2 30 9,92 ± 0,66 

Rata-rata 8,59 

Kontrol (tanpa PEF) 9,99 

 
Berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh nilai R-Square 

sebesar 0,074 yang artinya variabel frekuensi dan lama waktu 
PEF (Pulsed Electric Field) tidak berpengaruh nyata terhadap 
hasil kadar air ekstrak biji pinang segar, frekuensi dan waktu 
paparan PEF hanya mampu memberikan pengaruh sebesar 
7,40%, sedangkan sisanya sebesar 92,60% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak termasuk variabel yang digunakan pada 
penelitian. Diduga hal tersebut disebabkan proses preparasi 
sampel tidak mengalami proses pemanasan sehingga bahan 
baku segar yang digunakan mengandung kadar air yang tinggi. 
Menurut (Siti, 2004), perlakuan bahan sampel segar 
mengandung kadar air relatif masih tinggi dibanding bahan 
sampel kering yang mengalami proses pengeringan. 

Hasil analisis ragam (ANOVA) kadar air ekstrak biji pinang 
segar dapat dilihat pada Lampiran 4. Perlakuan perbedaan 
besar frekuensi, lama waktu PEF dan interaksi keduanya tidak 
berpengaruh secara signifikan dengan nilai (p > 0,05) yaitu nilai 
Sig sebesar 0,396. Diduga bahwa variasi perlakuan frekuensi 
dan lama waktu paparan PEF yang terlalu kecil atau 
berpengaruh lemah pada perlakuan PEF dapat menyebabkan 
pori-pori sel belum terbuka sepenuhnya sehingga kadar air yang 
dihasilkan belum menunjukkan perbedaan yang signifikan 
sehingga menghasilkan nilai R2 yang rendah. Menurut 
Kulshrestha (2002) menyatakan bahwa PEF tergantung pada 



38 
 

besar frekuensi. Semakin tinggi frekuensi dapat merusak 
jaringan sel pada tumbuhan dan pembentukan pori yang 
semakin melebar sehingga komponen pada bahan ikut terlarut 
dengan mudah. Pada Lampiran 4 di tabel Coefficients dapat 
diketahui persamaan regresi linier berganda dengan dua 
variabel sebagai berikut: 
Y = 7,372 + 0,001 X1 – 0,038 X2…………………………………(2) 
Keterangan: 
Y = Kadar Air 
X1 = Frekuensi PEF 
X2 = Lama Waktu PEF 

Berdasarkan persamaan (2) diketahui nilai konstanta 
sebesar 7,372 yang menunjukkan bahwa jika tidak terdapat 
pengaruh frekuensi dan lama waktu PEF pada ekstraksi biji 
pinang segar, maka kadar air yang diperoleh sebesar 7,372. 
Pada variabel pertama yang berpengaruh terhadap kadar air 
yaitu frekuensi PEF (X1) sebesar +0,001 menunjukkan bahwa 
setiap peningkatan  (+) 1%, maka frekuensi PEF akan 
berpengaruh sebesar 0,001 terhadap kadar air ekstrak biji 
pinang segar. Pada variabel kedua yang berpengaruh terhadap 
kadar air yaitu lama waktu PEF (X2) sebesar -0,038 
menunjukkan bahwa setiap penurunan (-) 1%, maka lama waktu 
PEF akan berpengaruh sebesar 0,038 terhadap kadar air 
ekstrak biji pinang segar.  

Grafik hubungan frekuensi dan lama waktu PEF terhadap 
kadar air ekstrak biji pinang segar dapat dilihat pada Gambar 
4.2. Pada grafik terlihat bahwa dihasilkan kadar air ekstrak biji 
pinang perlakuan PEF memiliki nilai yang mengalami 
peningkatan dan penurunan dan  tidak berpengaruh nyata 
terhadap besar kadar air ekstrak biji pinang yang dihasilkan. 
Pada analisis statistik yang sudah dijelaskan sebelumnya, 
bahwa frekuensi dan waktu paparan PEF hanya mampu 
memberikan pengaruh sebesar 7,40% terhadap perubahan hasil 
kadar air, maka dapat diartikan bahwa rendemen pada setiap 
perlakuan PEF bernilai sama. Diduga pada penelitian ini, besar 
frekuensi dan waktu paparan PEF yang kecil kurang mampu 
memecah membran sel sehingga rendemen ekstrak yang 
dihasilkan kecil dengan kandungan air yang lebih besar. Ekstrak 
yang telah mengalami pengeringan masih memiliki kandungan 
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air akibat air yang terikat pada bahan. Menurut Vaclavik (2013), 
air pada bahan dibagi menjadi 2 yaitu air bebas dan air terikat. 
Air bebas yaitu air yang dapat dikeluarkan dengan diperas, 
ditekan dan dikeringkan, sedangkan air terikat yaitu air yang 
tidak mudah dihilangkan seperti air yang terjebak pada 
mikrokapiler dan air terikat sel ionik. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fu’aida dkk (2016), 
menunjukkan bahwa kadar air semakin meningkat seiring 
meningkatnya perlakuan PEF dengan kadar air sebesar 
18,25%. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan, 
bahwa adanya pretreatment PEF menyebabkan adanya 
penurunan kadar air ekstrak biji pinang. Nilai rata-rata kadar air 
tertinggi terdapat pada perlakuan frekuensi 2000 Hz dengan 
lama waktu PEF 30 detik (F3T3) sebesar 9,92%. Nilai rata-rata 
kadar air terendah terdapat pada perlakuan frekuensi 1000 Hz 
dengan lama waktu PEF 30 detik (F1T3) sebesar 7,10%. 
Menurut Donsi et al. (2010), bahwa pelakuan PEF mampu 
menciptakan proses elektroporasi pada sel, sehingga terbentuk 
pori pada membran sel tersebut. Elektroporasi sel berdampak 
pada peningkatan rendemen diikuti dengan penurunan kadar 
air. Kadar air yang semakin kecil akan meningkatkan kualitas 
ekstrak (Maulina dan Feni, 2007). 

 

 
Gambar 4.2 Grafik Kadar Air Ekstrak Biji Pinang 
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4.3  Hasil Analisis Aktivitas Antioksidan (IC50) 
Aktivitas antioksidan (IC50) ekstrak biji pinang segar akibat 

pengaruh faktor frekuensi dan lama waktu PEF dapat dilihat 
dalam Tabel 4.3. Nilai rata-rata IC50 akibat pengaruh frekuensi 
PEF dan akibat pengaruh waktu PEF dapat dilihat pada Tabel 
4.5 dan Tabel 4.6. Semakin kecil nilai IC50 maka aktivitas 
peredam radikal bebas semakin tinggi (Molyneux, 2004). Jika 
dibandingkan dengan literatur menurut Fu’aida (2016), aktivitas 
antioksidan ekstrak biji pinang yaitu 13,76 ppm. Adanya 
perbedaan hasil analisa dapat disebabkan oleh jumlah pelarut 
yang digunakan pada proses ekstraksi. Semakin banyak pelarut 
yang digunkan, maka semakin besar jumlah konsentrasi 
senyawa bahan yang dapat dipindahkan pada senyawa pelarut. 
(Srijanto et al., 2004). 

 
Tabel 4.3. Data IC50 Ekstrak Tanin Biji Pinang 

Perlakuan 

Perlakuan PEF 
Rata-rata IC50 dalam 
basis kering (ppm) 

Frekuensi 
(kHz) 

Waktu 
(detik) 

F1T1 1 20 255.88 ± 28.17 
F1T2 1 25 284.33 ± 38.53 
F1T3 1 30 256.05 ± 28.47 
F2T1 1,5 20 250.82 ± 31.75 
F2T2 1,5 25 264.39 ± 73.62 
F2T3 1,5 30 290.10 ± 98.62 
F3T1 2 20 285.30 ± 48.11 
F3T2 2 25 244.54 ± 17.99 
F3T3 2 30 262.65 ± 24.06 

Rata-rata 266.01 

Kontrol (tanpa PEF) 424.25 

 
Berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh nilai R-Square 

sebesar 0,003 yang artinya variabel frekuensi dan lama waktu 
PEF (Pulsed Electric Field) tidak berpengaruh nyata terhadap 
hasil aktivitas antioksidan ekstrak biji pinang segar, frekuensi 
dan waktu paparan PEF hanya mampu memberikan pengaruh 
sebesar 0,3%, sedangkan sisanya sebesar 99,7% dipengaruhi 
oleh variabel lain yang tidak termasuk variabel yang digunakan 
pada penelitian. Diduga bahwa jumlah pelarut serta bidang 
kontak antara bahan dengan pelarut yang digunakan belum 
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sesuai. Menurut Srijanto et al. (2004), semakin banyak 
penggunaan pelarut akan semakin besar jumlah yang dapat 
dipindahkan antara konsentrasi senyawa bahan pada 
konsentrasi senyawa pelarut. Bidang kontak antara bahan 
dengan pelarut yang lebih luas dapat menyebabkan komponen 
antioksidan larut secara optimal. 

Aktivitas antioksidan pada ekstrak biji pinang dengan 
perlakuan PEF berkisar antara 244,54-290,10 ppm. Menurut 
Jun et al. (2003), terdapat beberapa tingkat intensitas kekuatan 
antioksidan yang dapat dilihat pada Tabel 4.4. Pada rentang 
tersebut, kekuatan antioksidan ekstrak biji pinang menunjukkan 
pada tingkat yang lemah.  

 
Tabel 4.4 Tingkat Kekuatan Antioksidan 
Intensitas IC50 

Sangat Aktif <50 ppm 
Aktif 50-100 ppm 
Sedang 101-250 ppm 
Lemah 250-500 ppm 

Sumber: Jun et al. (2003) 
 

Hasil analisis ragam (ANOVA) aktivitas antioksidan ekstrak 
biji pinang segar dapat dilihat pada Lampiran 6. Perlakuan 
perbedaan besar frekuensi, lama waktu PEF dan interaksi 
keduanya tidak berpengaruh signifikan dengan nilai (p > 0,05) 
yaitu nilai Sig sebesar 0,963. Diduga bahwa variasi perlakuan 
frekuensi dan lama waktu PEF yang terlalu kecil atau 
berpengaruh lemah pada perlakuan PEF dapat menyebabkan 
pori-pori sel belum terbuka sepenuhnya sehingga aktivitas 
antioksidan yang dihasilkan belum menunjukkan perbedaan 
yang signifikan sehingga menghasilkan nilai R2 yang rendah. 
Menurut Tarigan (2009), semakin  besar frekuensi dan lama 
waktu PEF yang diberikan pada membran sel maka tingkat 
kerusakan pada membran juga akan semakin besar sehingga 
komponen pada bahan ikut terlarut dengan mudah saat proses 
ekstraksi. Pada Lampiran 6 di tabel Coefficients dapat diketahui 
persamaan regresi linier berganda dengan dua variabel sebagai 
berikut: 
Y = 253,891 - 0,001 X1 + 0,560 X2………………………………(3) 
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Keterangan: 
Y = Aktivitas Antioksidan 
X1 = Frekuensi PEF 
X2 = Lama Waktu PEF 

Berdasarkan persamaan (3) diketahui nilai konstanta 
sebesar 253,891 menunjukkan bahwa jika tidak terdapat 
pengaruh frekuensi dan lama waktu PEF pada ekstraksi biji 
pinang segar, maka aktivitas antioksidan yang diperoleh 
sebesar 253,891. Pada variabel pertama yang berpengaruh 
terhadap aktivitas antioksidan yaitu frekuensi PEF (X1) sebesar 
0,001 menunjukkan bahwa setiap penurunan (-) 1%, maka 
frekuensi PEF akan berpengaruh sebesar 0,001 terhadap 
aktivitas antioksidan ekstrak biji pinang segar. Pada variabel 
kedua yang berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan yaitu 
lama waktu PEF (X2) sebesar 0,560 menunjukkan bahwa setiap 
peningkatan (+) 1%, maka lama waktu PEF akan berpengaruh 
sebesar 0,560 terhadap aktivitas antioksidan ekstrak biji pinang 
segar.  
 
Tabel 4.5. Data Pengaruh Frekuensi PEF Terhadap IC50 

Perlakuan 
Frekuensi 

(kHz) 
Rata-rata IC50 dalam 
basis kering (ppm) 

PEF 1 265.42 ± 16.38 
 1,5 268.44 ± 19.95 
 2 264.16 ± 20.42 

Kontrol (tanpa PEF) 

 
424.25 

 
Tabel 4.6. Data Pengaruh Waktu PEF Terhadap IC50 

Perlakuan 
Waktu 
(detik) 

Rata-rata IC50 dalam 
basis kering (ppm) 

PEF 20 264.00 ± 18.62 
 25 264.42 ± 19.90 
 30 269.60 ± 18.06 

Kontrol (tanpa PEF) 

 
424.25 

  
Grafik pengaruh frekuensi PEF terhadap rerata nilai IC50 

dan pengaruh lama waktu PEF terhadap rerata nilai IC50 
ekstrak biji pinang segar dapat dilihat pada Gambar 4.3 dan 
Gambar 4.4. Pada grafik terlihat bahwa dihasilkan nilai IC50 
akibat pengaruh frekuensi dan waktu PEF memiliki nilai 
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fluktuatif. Adanya peningkatan dan penurunan pada grafik tidak 
berpengaruh nyata terhadap besar nilai IC50 ekstrak biji pinang 
yang dihasilkan. Pada analisis statistik yang sudah dijelaskan 
sebelumnya, bahwa frekuensi dan waktu paparan PEF hanya 
mampu memberikan pengaruh sebesar 0,3% terhadap 
perubahan hasil IC50 akibat pengaruh frekuensi dan waktu 
PEF, maka dapat diartikan bahwa nilai IC50 pada setiap 
perlakuan PEF bernilai sama. Menurut Pataro et al. (2011), 
semakin besar frekuensi medan listrik yang dipaparkan akan 
berdampak pada kerusakan sel. Peningkatan waktu aplikasi 
PEF pada bahan menyebabkan membran sel kurang tahan 
terhadap aliran arus dalam cairan intraseluler, sehingga 
permeabilitas sel semakin meningkat. Namun besar frekuensi 
dan peningkatan waktu paparan PEF yang terlalu kecil kurang 
mampu memecah membran sel sehingga tidak ada perbedaan 
kerusakan membran sel yang signifikan antar perlakuan. 

 

 
Gambar 4.3 Grafik Pengaruh Frekuensi PEF Terhadap Nilai IC50 

Ekstrak Biji Pinang 

 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fu’aida dkk. (2016), 

menunjukkan bahwa nilai IC50 semakin menurun seiring 
meningkatnya perlakuan PEF dengan nilai IC50 sebesar 13,75 
ppm. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan, 
bahwa pada Gambar 4.3 terlihat bahwa nilai IC50 ekstrak tanin 
biji pinang perlakuan kontrol lebih tinggi dibandingkan dengan 
perlakuan PEF. Pada perlakuan PEF nilai IC50 tertinggi akibat 
pengaruh frekuensi PEF diperoleh pada perlakuan frekuensi 
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PEF 1,5 kHz yaitu sebesar 268,44 ppm, sedangkan nilai IC50 
terendah diperoleh pada perlakuan frekuensi PEF 2 kHz yaitu 
sebesar 264,16 ppm. Kecenderungan perubahan grafik, yakni 
pada frekuensi PEF 1 kHz nilai IC50 yang dihasilkan cenderung 
rendah dan mengalami peningkatan pada frekuensi PEF 1,5 
kHz lalu mengalami penurunan kembali pada frekuensi 2 kHz. 
Diduga pada frekuensi PEF 1 kHz, frekuensi PEF yang 
diberikan belum sepenuhnya membuka pori-pori dinding sel 
sehingga crude tanin yang dihasilkan lebih sedikit, maka tingkat 
kekuatan antioksidan yang dihasilkan lebih rendah. Diduga pada 
frekuensi PEF 1,5 kHz, frekuensi PEF yang diberikan sudah 
dapat membuka pori-pori dinding sel biji pinang sehingga 
mengakibatkan crude tanin yang dihasilkan lebih banyak, maka 
tingkat kekuatan antioksidan yang dihasilkan lebih tinggi. Lalu 
diduga pada frekuensi PEF 2 kHz, penerapan waktu PEF yang 
terlalu lama dapat mengakibatkan rusaknya sebagian 
kandungan bahan aktif tanin, sehingga crude tanin yang 
dihasilkan lebih sedikit dan tingkat kekuatan antioksidan yang 
dihasilkan lebih rendah. Hal ini bertolak belakang dengan 
pendapat Ismarani (2012), yang menyatakan bahwa semakin 
besar medan listrik dan waktu paparan PEF yang dikenakan 
maka ketahanan membran sel akan semakin berkurang 
sehingga komponen-komponen yang terdapat pada bahan 
mampu ikut terlarut dengan mudah. 

 

 
Gambar 4.4 Grafik Pengaruh Waktu PEF Terhadap Nilai IC50 Ekstrak 

Biji Pinang 
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Pada Gambar 4.4, terlihat grafik bahwa nilai IC50 ekstrak 
tanin biji pinang perlakuan kontrol lebih tinggi dibandingkan 
dengan perlakuan PEF. Pada perlakuan PEF nilai IC50 tertinggi 
akibat pengaruh waktu PEF diperoleh pada perlakuan waktu 
PEF 30 detik yaitu sebesar 269,60 ppm, sedangkan nilai IC50 
terendah diperoleh pada perlakuan waktu PEF 20 detik yaitu 
sebesar 264 ppm. Peningkatan ini dikarenakan penggunaan 
waktu PEF yang lebih lama dapat membuka pori-pori dinding sel 
biji pinang sehingga mengakibatkan crude tanin yang dihasilkan 
lebih banyak, maka tingkat kekuatan antioksidan yang 
dihasilkan lebih tinggi serta dapat menyebabkan kerusakan 
membran sehingga terjadi pembentukan pori-pori yang melebar 
dan tidak dapat kembali pada bentuk semula (irreversible) yang 
disebabkan oleh proses elektroporasi pada membran sel oleh 
muatan medan listrik (Donsi et al., 2010). 
 
4.4  Hasil Analisis Kadar Tanin   

Kadar tanin ekstrak biji pinang segar akibat pengaruh faktor 
frekuensi dan lama waktu PEF dapat dilihat dalam Tabel 4.7. 
Nilai rata-rata kadar tanin akibat pengaruh frekuensi PEF dan 
akibat pengaruh waktu PEF dapat dilihat pada Tabel 4.8 dan 
Tabel 4.9. 

 
Tabel 4.7. Data Kadar Tanin Ekstrak Biji Pinang  

Perlakuan 

Perlakuan PEF Rata-rata kadar 
tanin dalam basis 
kering (mgGAE/g) 

Frekuensi 
(kHz) 

Waktu 
(detik) 

F1T1 1 20 378.26 ± 17.55 
F1T2 1 25 401.05 ± 35.16 
F1T3 1 30 389.06 ± 35.79 
F2T1 1,5 20 333.13 ± 43.55 
F2T2 1,5 25 410.46 ± 61.10 
F2T3 1,5 30 396.81 ± 41.25 
F3T1 2 20 389.92 ± 21.79 
F3T2 2 25 427.28 ± 89.43 
F3T3 2 30 391.99 ± 31.20 

Rata-rata 390.89 

Kontrol (tanpa PEF) 378.31 
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Berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh nilai R-Square 
sebesar 0,068 yang artinya variabel frekuensi dan lama waktu 
PEF (Pulsed Electric Field) sebagai pretreatment 
mempengaruhi hasil kadar tanin ekstrak biji pinang segar 
sebesar 6,80%, sedangkan sisanya sebesar 93,20% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk variabel yang 
digunakan pada penelitian. Hasil analisis ragam (ANOVA) kadar 
tanin ekstrak biji pinang segar dapat dilihat pada Lampiran 4. 
Perlakuan perbedaan besar frekuensi, lama waktu PEF dan 
interaksi keduanya tidak berpengaruh nyata dengan nilai (p > 
0,05) yaitu nilai Sig sebesar 0,429. Perlakuan PEF yang telah 
diterapkan tidak berbeda nyata, karena efek elektroporasi yang 
terjadi selama proses perlakuan bersifat reversible sehingga 
cairan dalam sel belum keluar, akibatnya tidak semua cairan 
dalam biji pinang ikut larut dalam proses ekstraksi. Pada 
Lampiran 8 di tabel Coefficients dapat diketahui persamaan 
regresi linier berganda dengan dua variabel sebagai berikut: 
Y = 306,681 + 0,014 X1 + 2,552 X2………………………………(4) 
Keterangan: 
Y = Kadar Tanin 
X1 = Frekuensi PEF 
X2 = Lama Waktu PEF 

Berdasarkan persamaan (4) diketahui bahwa nilai konstanta 
sebesar 306,681 menunjukkan bahwa jika tidak terdapat 
pengaruh frekuensi dan lama waktu PEF pada ekstraksi biji 
pinang segar, maka aktivitas antioksidan yang diperoleh 
sebesar 306,681. Pada variabel pertama yang berpengaruh 
terhadap aktivitas antioksidan yaitu frekuensi PEF (X1) sebesar 
+0,014 menunjukkan bahwa setiap peningkatan (+) 1%, maka 
frekuensi PEF akan berpengaruh sebesar 0,014 terhadap kadar 
tanin ekstrak biji pinang segar. Pada variabel kedua yang 
berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan yaitu lama waktu 
PEF (X2) sebesar +2,552 menunjukkan bahwa setiap 
peningkatan (+) 1%, maka lama waktu PEF akan berpengaruh 
sebesar 2,552 terhadap kadar tanin ekstrak biji pinang segar.  

Grafik pengaruh frekuensi dan lama waktu PEF terhadap 
rata-rata kadar tanin ekstrak biji pinang segar dapat dilihat pada 
Gambar 4.5 dan Gambar 4.6. Pada grafik terlihat bahwa kadar 
tanin akibat pengaruh frekuensi dan waktu PEF memiliki nilai 
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fluktuatif. Adanya peningkatan dan penurunan pada grafik tidak 
berpengaruh nyata terhadap besar kadar tanin ekstrak biji 
pinang yang dihasilkan. Pada analisis statistik yang sudah 
dijelaskan sebelumnya, bahwa frekuensi dan waktu paparan 
PEF hanya mampu memberikan pengaruh sebesar 6,80% 
terhadap perubahan hasil kadar tanin akibat pengaruh frekuensi 
dan waktu PEF, maka dapat diartikan bahwa kadar tanin pada 
setiap perlakuan PEF bernilai sama. Menurut Ismarani (2012), 
semakin lama waktu paparan PEF yang diberikan, maka 
semakin besar kerusakan membran yang terjadi sehingga 
permaeabilitas sel tinggi dan mengakibatkan bahan aktif tanin 
mudah keluar. Namun besar frekuensi dan peningkatan waktu 
paparan PEF yang terlalu kecil kurang mampu memecah 
membran sel sehingga tidak ada perbedaan kerusakan 
membran sel yang signifikan antar perlakuan. 

 
Tabel 4.8. Data Pengaruh Frekuensi PEF Terhadap Kadar 

Tanin 

Perlakuan 
Frekuensi 

(kHz) 

Rata-rata kadar tanin 
dalam basis kering 

(mgGAE/g) 

PEF 1 389.46 ± 11.40 

 1,5 380.13 ± 41.27 

 2 403.07 ± 21.00 

Kontrol (tanpa PEF) 

 
378.31 

 
Tabel 4.9. Data Pengaruh Waktu PEF Terhadap Kadar Tanin 

Perlakuan 
Waktu 
(detik) 

Rata-rata kadar tanin 
dalam basis kering 

(mgGAE/g) 

PEF 20 367.10 ± 29.99 
 25 412.93 ± 13.29 
 30 392.62 ± 23.91 

Kontrol (tanpa PEF) 

 
378.31 

 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fu’aida dkk. (2016), 

diperoleh kadar tanin biji pinang sebesar 33,33 mg/g. Hal ini 
berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa pada 
grafik Gambar 4.5 terlihat bahwa kadar tanin ekstrak tanin biji 
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pinang tertinggi akibat pengaruh frekuensi PEF diperoleh pada 
perlakuan frekuensi PEF 2 kHz yaitu sebesar 403,07 mgGAE/g, 
sedangkan kadar tanin terendah diperoleh pada perlakuan 
frekuensi PEF 1,5 kHz yaitu sebesar 380,13 mgGAE/g. 
Kecenderungan perubahan grafik yang ditunjukan pada 
penerapan PEF, yakni pada frekuensi PEF 1 kHz nilai IC50 
yang dihasilkan cenderung tinggi, pada frekuensi PEF 1,5 kHz 
mengalami penurunan dan mengalami peningkatan kembali 
pada frekuensi PEF 2 kHz. Diduga pada frekuensi PEF 1,5 kHz, 
frekuensi PEF yang diberikan belum sepenuhnya membuka 
pori-pori dinding sel sehingga crude tanin yang dihasilkan lebih 
sedikit, maka kadar tanin yang dihasilkan lebih rendah. Diduga 
pada frekuensi PEF 2 kHz, frekuensi PEF yang diberikan sudah 
dapat membuka pori-pori dinding sel biji pinang sehingga 
mengakibatkan crude tanin yang dihasilkan lebih banyak, maka 
kadar tanin yang dihasilkan lebih tinggi. Menurut Wijngaard et 
al. (2012), semakin lama frekuensi PEF yang diberikan maka 
semakin besar kerusakan membran yang terjadi sehingga 
permeabilitas sel tinggi dan mempermudah perpindahan bahan 
aktif tanin ke dalam pelarut.  

 

 
 

 
 

Pada grafik Gambar 4.6 terlihat bahwa kadar tanin ekstrak 
tanin biji pinang tertinggi kadar tanin akibat pengaruh lama 
waktu PEF diperoleh pada perlakuan waktu PEF 25 detik yaitu 

Gambar 4.5 Grafik Pengaruh Frekuensi PEF Terhadap Kadar Tanin 
Ekstrak Biji Pinang 
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sebesar 412,93 mgGAE/g, sedangkan kadar tanin terendah 
diperoleh pada perlakuan waktu PEF 20 detik yaitu sebesar 
367,10 mgGAE/g. Kecenderungan perubahan grafik, yakni pada 
waktu PEF 20 detik kadar tanin yang dihasilkan cenderung 
rendah dan mengalami peningkatan pada waktu PEF 25 detik 
lalu mengalami peningkatan kembali pada waktu 30 detik. 
Diduga pada waktu PEF 20 detik, waktu PEF yang diberikan 
belum sepenuhnya membuka pori-pori dinding sel sehingga 
crude tanin yang dihasilkan lebih sedikit, maka kadar tanin yang 
dihasilkan lebih rendah. Diduga pada waktu 25 detik, waktu PEF 
yang diberikan sudah dapat membuka pori-pori dinding sel biji 
pinang sehingga mengakibatkan crude tanin yang dihasilkan 
lebih banyak, maka kadar tanin yang dihasilkan lebih tinggi. Lalu 
diduga pada waktu 30 detik, penerapan waktu PEF yang terlalu 
lama dapat mengakibatkan rusaknya sebagian kandungan 
bahan aktif tanin, sehingga crude tanin yang dihasilkan lebih 
sedikit dan tingkat kekuatan antioksidan yang dihasilkan lebih 
rendah. Menurut Pataro et al., (2011), menyatakan bahwa 
penggunaan medan listrik dan waktu PEF yang lebih lama dapat 
memicu adanya kerusakan membran seperti pembentukan pori-
pori yang semakin melebar dan tidak mampu diperbaiki lagi 
sehingga memungkinkan keluar masuknya senyawa dari sel 
dan menghasilkan kadar tanin yang semakin tinggi. 

 

 
Gambar 4.6 Grafik Pengaruh Waktu PEF Terhadap Kadar Tanin 

Ekstrak Biji Pinang 
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Menurut Alberts (1994), pengunaan PEF dengan frekuensi 
dan waktu yang tepat dapat mempengaruhi perubahan struktur 
sel yang berukuran 2-100 µm seperti rusaknya membran 
sitoplasma sel. Di dalam sel, tanin terletak dalam vakuola atau 
dalam bentuk tetes di sitoplasma dan sering kali masuk ke 
dalam dinding sel, misalnya dalam jaringan gabus. Penampang 
melintang biji pinang menurut Eka (2017), tampak selapis sel 
perikarp atau kulit biji, berpigmen. Endokarp terdiri dari 
beberapa lapis sel, berdinding tebal, tampak seperti sel batu bila 
terpotong paradermal. Mesokarp terdiri dari jaringan parenkim 
berdinding tipis dan serabut dengan lumen lebar mesokarp. 
Endosperm terdiri dari sel-sel berdinding tebal, mempunyai 
saluran noktah dan berisi butir-butir aleuron. Penampang 
melintang mikroskopik biji pinang dapat dilihat pada Gambar 
4.7. 

 

  
Gambar 4.7 Penampang Melintang Mikroskopik Biji Pinang 

Sumber: Tuti dan Sri, 2009 

 
Semakin tinggi tegangan dan semakin lama waktu akan 

membuat pergerakan ion semakin aktif sehingga dapat 
membentuk pori-pori yang semakin lebar pada dinding sel (De 
Vito, 2006). Pori-pori tersebut akan meningkatkan permeabilitas 
membran sel. Hal ini menyebabkan pori-pori pada membran 
akan bersifat irreversible sehingga pelarut lebih mudah 
menjangkau bagian dalam jaringan termasuk vakuola sebagai 
tempat penyimpanan tanin sehingga tanin yang didapatkan lebih 
banyak dan berkualitas (Vorobiev dan Lebovka, 2008). 
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4.5  Uji Kualitatif Tanin dengan FeCl3 
Uji kualitatif tanin dilakukan untuk mengetahui secara 

kualitatif jenis tanin yang terdapat pada ekstrak biji piang segar. 
Pereaksi yang digunakan dalam mengidentifikasi jenis tanin 
pada ekstrak biji piang segar adalah FeCl3 1%. Pada Tabel 
4.10. terlihat bahwa semua perlakuan dan kontrol bertanda 
positif yang menunjukan bahwa ekstrak biji pinang mengandung 
tanin. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak 
biji pinang ditambah dengan FeCl3 akan membentuk endapan 
atau berwarna hitam kehijauan. Hal ini sesuai dengan Desinta 
(2015), yang menyatakan bahwa tanin diklasifikasikan menjadi 
dua yaitu tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Tanin 
terkondensasi dan tanin terhidrolisis direaksikan dengan FeCl3 

memberikan endapan berwarna hitam kehijauan dan endapan 
berwarna biru-hitam.   
 

Tabel 4.10 Hasil Uji Kualitatif Tanin Ekstrak Biji Pinang 

Perlakuan 

Perlakuan PEF 

Hasil  Frekuensi 
(kHz) 

Waktu 
(detik) 

F1T1 1 20 + (Hitam kehijauan) 
F1T2 1 25 + (Hitam kehijauan) 
F1T3 1 30 + (Hitam kehijauan) 
F2T1 1,5 20 + (Hitam kehijauan) 
F2T2 1,5 25 + (Hitam kehijauan) 
F2T3 1,5 30 + (Hitam kehijauan) 
F3T1 2 20 + (Hitam kehijauan) 
F3T2 2 25 + (Hitam kehijauan) 
F3T3 2 30 + (Hitam kehijauan) 

Kontrol 
  

+ (Hitam kehijauan) 

 
4.6  Perlakuan Terbaik 

Pemilihan perlakuan terbaik menggunakan metode Multiple 
Attribute (Zeleny, 1982). Parameter yang digunakan pada 
penelitian adalah rendemen, kadar air, aktivitas antioksidan dan 
kadar tanin. Nilai ideal merupakan nilai yang sesuai 
pengharapan dari suatu parameter yaitu nilai maksimal atau 
minimal. Nilai yang diharapkan untuk semua parameter adalah 
nilai maksimal. Jika parameter dengan nilai rerata semakin 
tinggi semakin baik, maka nilai terendah sebagai nilai terburuk. 
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Nilai ideal pada rendemen dipilih yang tertinggi karena semakin 
tinggi nilai rendemen maka semakin banyak ekstrak yang 
dihasilkan. Nilai ideal pada kadar air dipilih yang terendah 
karena semakin rendah nilai kadar air maka kualitas ekstrak biji 
pinang semakin baik. Nilai ideal pada IC50 dipilih yang terendah 
karena semakin rendah nilai IC50 maka semakin baik aktivitas 
antioksidannya. Nilai ideal pada kadar tanin dipilih yang tertinggi 
karena semakin tinggi nilai kadar tanin maka kualitas ekstrak biji 
pinang yang dihasilkan semakin baik. Berdasarkan perhitungan 
hasil analisis perlakuan terbaik pada Lampiran 9, didapatkan 
hasil perlakuan yang terbaik adalah perlakuan PEF pada 
frekuensi 1000 Hz dan lama waktu PEF 30 detik (F1T3) dapat 
dilihat pada Tabel 4.11. 

 
Tabel 4.11 Karakteristik Hasil Perlakuan Terbaik F1T3 

Parameter  Nilai 

Rendemen 5,49% 
Kadar Air 7,10% 

Aktivitas Antioksidan (IC50) 256,05 ppm 
Kadar Tanin 389,06 mg GAE/g 

  
4.7  Analisis Gugus Fungsi Menggunakan Fourier 

Transform Infra Red (FTIR) 
Analisis spektrum FTIR digunakan untuk mengidentifikasi 

keberadaan gugus fungsi dari suatu molekul dan mendeteksi 
senyawa dari suatu bahan. Prinsip analisis FTIR berdasarkan 
sifat radiasi infra merah yang dapat menyebabkan suatu 
senyawa mengalami vibrasi dan rotasi (Silverstein et al., 2005). 
Ikatan kimia yang berbeda mempunyai frekuensi vibrasi yang 
berbeda sehingga gugus fungsi dapat diidentifikasi berdasarkan 
frekuensi getaran khasnya. Daerah spektrum inframerah di atas 
1200 cm-1 menunjukkan pita spektrum (puncak) dan daerah di 
bawah 1200 cm-1 menunjukkan pita yang disebabkan oleh 
getaran seluruh molekul yang dikenal sebagai daerah sidik jari 
(finger print region) (Harborne, 2006). Analisis spektrum FTIR 
dilakukan terhadap perlakuan terbaik ekstrak biji pinang dengan 
PEF (frekuensi 1000 Hz dan lama waktu 30 detik) dan ekstrak 
biji pinang kontrol (tanpa PEF). Serapan panjang gelombang 
dari fraksi ditunjukkan pada Tabel 4.12. Hasil spektrum 
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inframerah dari perlakuan terbaik ekstrak biji pinang dengan 
PEF (frekuensi 1000 Hz dan lama waktu 30 detik) dan 
perlakuan kontrol dengan spektrofometer inframerah dapat 
dilihat pada Gambar 4.8 dan Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.8 Hasil FTIR Perlakuan Terbaik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.9 Hasil FTIR Perlakuan Kontrol 
 
 

500750100012501500175020002500300035004000

1/cm

0

15

30

45

60

75

90

%T

3
3

8
3

.6
7

3
2

3
1

.3
1

2
9

3
6

.2
2

2
7

6
8

.4
2

2
3

4
6

.0
4

1
7

0
1

.8
6

1
6

0
9

.2
8

1
5

2
2

.4
9

1
4

4
3

.4
2 1

3
8

5
.5

6

1
2

8
5

.2
7

1
2

5
4

.4
1

1
2

0
8

.1
2

1
1

1
1

.6
8

1
0

6
3

.4
7

8
6

0
.9

6

8
2

2
.3

8

7
6

8
.3

8

6
1

7
.9

4

Kontrol



54 
 

Tabel 4.12 Interpretasi Serapan Spektrum FTIR Ekstrak Biji 
Pinang 

No. 

Bilangan Gelombang (cm
-1

) 

Standar 
Serapan IR 

(c) 

Gugus 
Fungsi 

Perlaku
an 

Terbaik 
(F1T3) 

Perlaku
an 

Kontrol 

Ekstrak 
Biji 

Pinang 
(a) 

Tanin 
Terkon
densasi 

(b) 

1. 3364,39 3383,67 3425 3351 3600-3200 (O-H) 
alkohol, fenol 

2. 2735,64 2768,42 2739 2734 2900-2700 (C-H)  
alkana 

3. 1705,72 1701,86   1725-1700 (C=O) 
asam 
karboksilat 

4. 1520,56 1522,40 1528 1529 1600-1500 (C=C) 
aromatik 

5. 1445,35 1443,42 1450 1460 1470-1430 (-CH2; -CH3) 
deformasi 

6. 1373,99 1385,36  1371 1385-1355 (C-O-C) 
cincin hetero 
tanin 

7. 1285,27 
1254,41 
1208,12 

1285,27 
1254,41 
1208,12 

1288 1238 1300-1050 (R-COOH) 
karboksil 

8. 1111,68 
1063,47 

1111,68 
1063,47 

1111 1078 1150-1040 (C-O) 
stretching 

9. 822,38 
766,45 

822,38 
768,38 

771  1100-700 (1,3-
disubtituted) 
cincin 
benzena 

Keterangan: a. (Syarief, 2015); b. (Ramos-Tejada et. al., 2002); c. 
(Syarief, 2015) 
 

Berdasarkan interpretasi spektrum FTIR ekstrak biji pinang 
pada Tabel 4.12, menunjukkan bahwa ekstrak biji pinang pada 
perlakuan F1T3 (1 kHz, 30 detik) dan kontrol (puncak serapan 
3364,39 cm-1 dan 3383,67 cm-1) tergolong ke dalam serapan IR 
dengan gugus fungsi alkohol dan fenol. Selain itu gugus fungsi 
C-H dan C=C aromatik juga terdapat pada perlakuan F1T3 (1 
kHz, 30 detik) dan kontrol. Kandungan tanin terkondensasi 
ditunjukkan pada gugus karboksil dan hidroksil terlihat pada 
serapan puncak 1238 cm-1 (1 kHz, 30 detik dan kontrol). Hal ini 
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sesuai dengan pernyataan Syarief (2015) bahwa tanin 
terkondensasi terdiri dari gugus fenol (R-OH), cincin aromatik 
(C=C), dan tambahan gugus karboksil dan hidroksil lain (ester 
dan eter) (R-C-O, R-O-R) yang ditunjukkan dengan banyaknya 
peak yang muncul pada absorbansi 1300-1050 cm-1.  

Hasil penelitian di atas diperkuat dengan penelitian ekstrak 
biji pinang yang dilakukan oleh Syarief (2015), menghasilkan 
gugus fungsi fenol dengan tanin terkondensasi. Hal ini 
ditunjukkan peak yang muncul yaitu gugus alkohol dan fenol 
pada tanin biji pinang terdapat pada puncak serapan 3364,39 
cm-1, sedangkan C=C aromatik terdapat pada puncak serapan 
1520,56 cm-1, gugus karboksil dan hidroksil lainnya terdapat 
pada 1285,27 cm-1. Menurut Hartika (2009), menyatakan bahwa 
gugus (C=O) dan (O-H) yang menunjukkan adanya golongan 
senyawa flavonoid. Sifat antioksidan dari flavonoid berasal dari 
kemampuan untuk mentransfer sebuah elektron ke senyawa 
radikal bebas (Zhang et al., 2009; Meiyanto et al., 2008). 

 
4.8 Perbandingan Perlakuan Terbaik dengan Perlakuan 

Kontrol 
Setelah didapatkan hasil perlakuan terbaik menggunakan 

metode Multiple Attribute, hasil perlakuan terbaik dibandingan 
dengan kontrol (tanpa PEF). Perlakuan terbaik dari penelitian 
adalah perlakuan dengan frekuensi 1000 Hz dengan lama waktu 
PEF 30 detik (F1T3). Parameter yang dibandingkan antara lain 
yaitu rendemen, kadar air, aktivitas antiksioksidan (IC50) dan 
kadar tanin, perbandingan perlakuan terbaik dengan kontrol 
(tanpa PEF) dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Berdasarkan Tabel 4.13, menunjukkan rendemen 
perlakuan terbaik (F1T3) lebih besar 5,49% dibandingkan 
dengan perlakuan kontrol 4,92%. Hal tersebut Pada parameter 
kadar air perlakuan terbaik (F1T3) lebih besar 7,10% 
dibandingkan dengan perlakuan kontrol 9,99%. Pada parameter 
aktivitas antioksidan (IC50) perlakuan terbaik lebih besar yaitu 
256,05 ppm dibandingkan dengan perlakuan kontrol 424,25 
ppm. Pada parameter kadar tanin perlakuan terbaik yang lebih 
besar 389,06 mgGAE/g dibandingkan dengan perlakuan kontrol 
378,31 mgGAE/g. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlakuan 
terbaik memiliki rendemen, aktivitas antioksidan (IC50) dan 
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kadar tanin yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan 
kontrol. 
 
Tabel 4.13 Perbandingan Perlakuan Terbaik dengan Kontrol  

Parameter 
Perlakuan Terbaik 

(F1T3)  
Kontrol  

(Tanpa PEF) 

Rendemen 5,49% 4,92% 
Kadar Air 7,10% 9,99% 
IC50 256,05 ppm 424,25 ppm 
Kadar Tanin 389,06 mgGAE/g 378,31 mgGAE/g 

 
4.9  Neraca Massa Ekstrak Tanin Biji Pinang 

Pada neraca massa ekstrak biji pinang yakni neraca massa 
dari hasil perlakuan terbaik yaitu F1T3 kombinasi perlakuan 
antara besar frekuensi 1000 Hz dan lama waktu selama 30 
detik. Berdasarkan hasil dari penelitian, neraca massa yang 
digunakan bahan baku sebesar 50 gr sebagai input. Hasil akhir 
pada neraca massa berupa ekstrak biji pinang sebagai output 
sebesar 5,65 gr. Neraca massa ekstrak biji pinang dapat dilihat 
pada Tabel 4.14.  

Berdasarkan hasil perhitungan neraca massa yang 
dilakukan, pada tahap sortasi buah pinang dilakukan dengan 
memilih buah pinang yang masih segar dari yang muda hingga 
setengah tua (warna hijau hingga orange) sebesar 130 gr. 
Sortasi bertujuan memisahkan buah pinang yang sesuai untuk 
diproses dari buah yang tidak sesuai dan pengotornya. 
Kemudian dilakukan pengupasan untuk menghilangkan kulit, 
setelah itu biji pinang yang diperoleh dikecilkan ukurannya 
sampai dihasilkan ukuran 2–3 mm. Selanjutnya dilakukan 
penimbangan kembali dan didapatkan hasil timbang akhir 
sebesar 50 gr. Bahan baku sebesar 50 gr dimasukkan kedalam 
chamber PEF dan dilakukan pretreatment PEF dengan 
frekuensi 1000 Hz selama 30 detik. Menurut Knorr et al. (2004), 
PEF mengakibatkan kerusakan membran sehingga 
mempercepat ekstraksi karena meningkatkan kemampuan 
transfer massa membran sel sehingganmempercepat senyawa 
aktif keluar dari dalam sel ke pelarut saat proses ekstraksi. 
Setelah itu pada tahap maserasi, bahan baku ditambahkan 
dengan pelarut aquades sebanyak 200 ml dan dimaserasi 
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selama 2 jam dengan suhu 60 oC. Kemudian hasil dari maserasi 
disaring menggunakan kertas saring.  
 
Tabel 4.14 Neraca Massa Ekstrak Biji Pinang 

No Proses 
Neraca Massa 

Input (gr) Output (gr) 

1. Pensortiran   
 Buah pinang 130  
 Buah pinang (setelah disortir)  130 

2. Pengupasan   
 Buah pinang 130  
 Kulit  78 
 Biji pinang  52 

3. Pengecilan Ukuran   
 Biji pinang 52  
 Residu  2 
 Biji Pinang  50 

4. Penimbangan   
 Biji pinang  50   
 Biji pinang  50 

5.  PEF   
 Biji pinang  50   
 Biji pinang (setelah PEF)  50 

6. Maserasi   
 Biji pinang 50  
 Aquades  200  
 Uap air  32 
 Biji pinang + aquades  218 

7. Penyaringan   
 Biji pinang + aquades 218  
 Ampas   54 
 Filtrat biji pinang  164 

8. Pengeringan    
 Filtrat biji pinang 164  
 Uap air   161,05 
 Ekstrak biji pinang  2,95 

Total 1044 1044 

 
Menurut Amiarsi et al. (2006) larutan dipisahkan dengan 

cara penyaringan dan pemerasan, sehingga diperoleh ampas 
dan ekstrak dari biji pinang. Pada tahap pengeringan, filtrat biji 
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pinang yang diperoleh selanjutnya dioven dengan suhu sebesar 
60 ºC selama 24 jam. Setelah proses pengeringan, didapatkan 
ekstrak sebanyak 2,95 gr dan air yang hilang sebesar 161,05 gr. 

Pada hasil perhitungan neraca massa, didapatkan jumlah 
total input yang dihasilkan sama seperti jumlah total output yang 
dihasilkan yaitu sebesar 1044 gr. Hal ini sesuai dengan 
Maflahah (2010), yang menyatakan bahwa prinsip dasar yang 
digunakan dalam suatu proses yaitu jumlah bahan yang masuk 
akan sama dengan jumlah bahan yang keluar,  dengan kata lain 
tidak ada bahan yang hilang maupun tidak ada penambahan 
dari luar. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, frekuensi dan 

lama waktu penerapan pretreatment PEF pada ekstrak tanin biji 
pinang menghasilkan perlakuan terbaik pada frekuensi PEF 
1000 Hz dengan lama waktu 30 detik. Perlakuan tersebut 
menghasilkan rendemen sebesar 5,49%, aktivitas antioksidan 
(IC50) sebesar 256,05 ppm dan kadar tanin sebesar 389,06 
mgGAE/g. Identifikasi menggunakan spektrum inframerah 
(FTIR) menunjukkan adanya senyawa flavonoid pada ekstrak. 

 
5.2  Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian pada 
skala laboratorium yaitu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
mengenai persentase kandungan tanin dengan menggunakan 
faktor perlakuan yang berbeda seperti jenis pelarut, perlakuan 
suhu ektraksi, metode ekstraksi dengan harapan didapat kadar 
tanin yang lebih tinggi. 
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