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Fidyah Afiyata. 145100500111009. Ekstraksi Eugenol Daun Cengkeh 
(Syzyguium Aromaticum) dengan Microwave Assisted Extraction (Kajian 
Jenis Pelarut dan Waktu Ekstraksi). TA. Pembimbing: Prof. Dr. Ir. Yunianta, 
DEA 

 

RINGKASAN 

     Cengkeh (Syzyguium aromaticum) merupakan salah satu rempah-rempah 
bernilai tinggi di Indonesia. Tanaman cengkeh pada umur 6,5-8,5 tahun dapat 
menghasilkan bunga cengkeh basah 3 kg/pohon/tahun dan daun cengkeh gugur 
26 kg/pohon/tahun. Tanaman cengkeh memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena 
mengandung minyak cengkeh. Salah satu komponen minyak cengkeh yang 
sering dimanfaatkan adalah senyawa eugenol. Eugenol memiliki bau yang khas 
dan memiliki gugus fungsional yang sama dengan keluarga fenol seperti 
chavicol, estragol dan osmorhyzol. Eugenol merupakan komponen terbesar 
dalam minyak cengkeh sebesar 70-80%  atau 9381,7 sampai 14650 mg/100 
gram. Selain eugenol, terdapat senyawa lain seperti, augenil asetat (>8 %), 
caryophyllene (sekitar 2 %), metil salisilat, benzaldehit dan limonene dalam 
minyak cengkeh. Eugenol memiliki aktivitas antioksidan, analgesik, antiseptik dan 
antifungi. Selama ini eugenol diekstrak dengan metode destilasi. Metode destilasi 
menggunakan suhu proses tinggi dan waktu yang lama sehingga dapat 
mengurangi kualitas eugenol. Sehingga dibutuhkan alternatif metode untuk 
mengekstrak eugenol. Salah satu metode non konvensional adalah Microwave 
Assister Extraction (MAE). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
peningkatan kadar eugenol dengan metode ekstraksi MAE dan pengaruh 
perbedaan jenis pelarut terhadap kadar eugenol. 

      Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 
Faktorial. Terdapat dua faktor, faktor I yaitu jenis pelarut (etanol, metanol dan 
aceton), faktor II yaitu waktu ekstraksi (5 menit, 10 menit dan 15 menit). Masing – 
masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 27 satuan 
percobaan. Ekstrak daun cengkeh dianalisa rendemen dan karakteristik eugenol 
seperti kadar, densitas dan warna. Data dianalisa dengan menggunakan ANOVA 
(Analysis of Variant) yang dilanjutkan dengan uji lanjut BNT dan DMRT dengan 
selang kepercayaan 5%.  Pemilihan perlakuan terbaik dilakukan dengan metode 
multiple attribute.  

Hasil penelitian adalah interaksi antara jenis pelarut dengan waktu ekstraksi 
berpengaruh sangat nyata terhadap rendemen hasil ekstraksi, kadar eugenol 
dan tingkat kecerahan eugenol. Sedangkan jenis pelarut berpengaruh nyata 
terhadap tingkat kemerahan senyawa eugenol. Perlakuan terbaik adalah 
menggunakan pelarut etanol 90 % selama 15 menit. Didapatkan rendemen 
sebesar 18.63%, kadar eugenol 81 %, densitas 1.0321 dan tingkat kecerahan 
35.5. Ekstraksi dengan pelarut metanol dan etanol menghasilkan kadar eugenol 
yang belum sesuai dengan SNI.  

Kata kunci: Daun cengkeh, ekstraksi, MAE 
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Fidyah Afiyata. 145100500111009. Extraction of Eugenol Clove Leaf 

(Syzyguium Aromaticum) Used Microwave Assisted Extraction (Study of 

Different Solvent Type and Extraction Time). TA. Supervisor: Prof. Dr. Ir. 

Yunianta, DEA 

 

SUMMARY 

Clove (Syzyguium aromaticum) is one of the most valuable spices in 
Indonesia. After 6.5-8.5 years of plantation, clove produce 3 kg/tree/years of row 
flower buds and 26/tree/years of fall leaves. Clove has high value because of 
contain clove oil. One of compound in clove oil is eugenol. Eugenol has specific 
smell and functional grup as the same as phenol like chavicol, estragol and 
osmorhyzol. Eugenol is the primary compound in clove oil, the range of the 
concentration is 70-80% or 9381.7 – 14650 mg/100 gram of fresh plant material. 
The other compounds in clove oil are eugenol acetate (>8%), cayophyllene ( 2 
%), methyl salicylate, benzaldehyde and limonene. Eugenol has antioxidant 
activity, analgesic activity, antiseptic and antifungal activity. Generally, extraction 
of eugenol use distillation. Distillation is extract method with high temperature dan 
long time extraction, thus it can reduce of eugenol quality. New extraction method 
is needed to increase the quality of eugenol. One of alternative way is by using 
non-conventional method, which is Microwave Assisted Extraction (MAE). The 
aims of this research are to know the increasing content of eugenol with MAE 
method and the effect of different solvent type used in extraction to eugenol 
content. 

Randomized block design factorial was used as the research method. There 
were two factors, the first is different solvent (ethanol, methanol and acetone) and 
the second factor is extraction time (5 minutes, 10 minutes and 15 minutes). 
Each treatment was repeated 3 times to obtain 27 esperimental units. Clove leaf 
extract was analyzed yield and characteristic eugenol such as content, density 
and color. The collected data were analyzed by Analysis of Varian followed by 
LSD and DMRT test with 95% interval. The best treatment selected by multiple 
attribute method.  

The results indicated that the interaction of solvent type and extraction time 
significantly affected to the yield of clove leaf extract, eugenol content and 
eugenol brightness level. While the different solvent significantly affected to the 
eugenol redness level. The best treatment is the extraction using 90 % etanol for 
15 minutes that produced 18.63% of yield, 81% of eugenol, 1.0321 of density and 
35.5 of brightness. The eugenol content from methanol and acetone was not 
appropriate with standard. 

Keyword: clove leaf, extraction, MAE 
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I   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Cengkeh (Syzyguium aromaticum) merupakan tanaman yang banyak ditanam 

di Indonesia (Pratiwi dkk., 2016). Selain di Indonesia, cengkeh juga terdapat di 

beberapa negara seperti India, Madagaskar, Srilangka, Banglades dan Cina 

Selatan (Ibrahim, et al., 2015). Indonesia memiliki sumber daya genetik cengkeh 

yang besar dengan pusat keragamannya di Kepulauan Maluku. Tipe cengkeh 

antara satu dengan yang lain sulit untuk dibedakan. Terdapat empat varietas 

unggul cengkeh diantaranya Siputih, Zanzibar, Ambon dan Zambon. Tanaman 

cengkeh dengan umur 6,5-8,5 tahun dapat menghasilkan bunga cengkeh basah 

3 kg/pohon/tahun dan daun cengkeh gugur 26 kg/pohon/tahun. Bahan baku 

ekstrak cengkeh adalah daun cengkeh gugur karena lebih ekonomis dan tidak 

merusak tanaman (Bustaman, 2011). 

Komponen utama dari ekstrak cengkeh adalah eugenol. Selain ditemukan 

pada tanaman cengkeh eugenol terdapat pada beberapa tanaman, seperti kayu 

manis dan kemangi (Guan, et al., 2016). Eugenol memiliki bau yang khas dan 

memiliki gugus fungsional yang sama dengan keluarga fenol seperti chavicol, 

estragol dan osmorhyzol (Hamri et al., 2013). Eugenol memiliki densitas 1.067 

g/ml pada suhu 25 °C (Guan, et al., 2016). Eugenol merupakan komponen 

terbesar dalam minyak cengkeh yakni 70-80%  atau 9381,7 sampai 14650 

mg/100 gram. Selain eugenol, terdapat senyawa lain seperti augenil asetat (>8 

%), caryophyllene (sekitar 2 %), kaempferol, quartekin dan glycosilate dalam 

minyak cengkeh (Rojas,.et al, 2014). Eugenol (C10H12O2) memiliki warna kuning 

pucat, kental, mudah larut dalam pelarut organik, sedikit larut dalam air, berat 

molekul 164,2 dan titik didih 250-255°C (Kamatou., et al, 2012).  

Eugenol memiliki aktivitas antioksidan, analgesik, antiseptik dan antifungi 

(Harnani, dkk., 2010). Eugenol secara signifikan dapat menghambat aktivitas CO 

terhadap Staphylococcus spp dengan minimum konsentrasi 2,5 % v/v. Eugenol 

yang telah dilakukan nanoemulsi memiliki aktivitas antimikroba yang lebih efektif 

menghambat pertumbuhan bakteri L. monocytogenes, S. aureus dan E. coli 

masing – masing sebesar 0,1 %, 0,15 % dan 0,1 %(v/v)  (Majeed, et al., 2016). 

Eugenol memiliki peranan sebagai anti fungi. Aguilar, et al (2015) melakukan 

penelitian tentang antifungi dari kombinasi minyak cengkeh dengan minyak 
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mustard pada fase gas. Diperoleh kombinasi yang sinergis adalah 46,28 µL 

minyak cengkeh dan 3,86 µL minyak mustard dapat menghambat pertumbuhan 

B.cinerea pada buah strawberry. Ekstrak etanol dari cengkeh diketahui dapat 

menghambat 95 % radikal bebas DPPH (2,2 – diphenyl -1-picryhydrazyl). 

Aktivitas antioksidan dari eugeno juga lebih tinggi dari BHT, α-tokoferol, BHA dan 

trolox (Rojas, et al., 2014).Turunan eugenol juga digunakan sebagai bahan 

formula insektisida dan vanili sintetik (Towaha, 2012). Selain fungsi-fungsi 

tersebut terdapat fungsi lain eugenol seperti antinociceptive (Rojas, et al., 2014), 

menghambat produksi gula hati penyebab diabetes tipe 2 (Jeong, et al., 2012), 

anti nociception dan anti inflamasi (Fonseca, et al., 2016). 

Eugenol diperoleh dari proses ekstraksi kemudian dilanjutkan dengan proses 

pemurnian. Metode ekstraksi yang perna digunakan untuk mengekstrak cengkeh 

adalah distilasi (Pratiwi, dkk., 2016), soxhletasi (Rorong, 2008), maserasi (El-

Maati, et al., 2016 dan Pratiwi, dkk., 2016), UAE (Tekin, et al., 2015) dan SFE 

(Wenqiang, et al., 2007). Ektraksi dengan metode distilasi dapat merubah warna 

eugenol menjadi cokelat akibat oksidasi dengan logam Fe (Widayat, dkk., 2016).  

Ekstraksi dengan metode distilasi, soxhletasi dan maserasi membutuhkan waktu 

yang lama sehingga kurang efisien (Bustaman, 2011). Sedangakan ekstraksi 

dengan metode UAE dan SFE memerlukan biaya persiapan alat yang tinggi 

(Kala, et al., 2016). Metode Microwave Assisted Extraction (MAE) merupakan 

salah satu metode ektraksi non konvensional yang dapat digunakan untuk 

mengekstak cengkeh dari daun cengkeh. MAE memanfaatkan gelombang mikro 

dengan frekuensi 300 MHz – 300 GHz. MAE menggunakan suhu yang relatif 

rendah dibandingkan destilasi, sehingga dapat mengurangi kerusakan senyawa 

eugenol. selain itu MAE dapat meningkatkan rendemen ekstrak cengkeh dan 

mengurangi penggunaan pelarut (Pan, et al., 2016).  

Faktor yang mempengaruhi ektraksi metode MAE adalah jenis pelarut, waktu 

ekstraksi dan rasio pelarut. Pelarut berperan sebagai senyawa antara yang 

menghantarkan gelombang mikro untuk menembus dinding sel. Setelah material 

di dalam sel keluar maka akan dilarutkan dalam pelarut. Sehingga kepolaran dari 

pelarut menjadi faktor penting dalam ekstraksi meggunakan MAE (Yanhua et al., 

2014). Pada umumnya esktraksi senyawa fenol menggunakan pelarut Metanol, 

etanol, etil asetat dan air distilasi (El-Maati, et al., 2015).  

Waktu ekstraksi menjadi faktor yang mempengaruhi ektraksi dengan metode 

MAE. Pada awal proses ekstraksi senyawa dalam bahan belum terektrak secara 
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sempurna, karena dinding-dingin sel belum banyak pecah. Seiring dengan 

peningkatan waktu ekstraksi terjadi peningkatan senyawa yang terekstrak, hal 

tersebut dapat terjadi karena kondisi ektraksi yang mencapai optimum (Bustat 

dan Siriamornpun, 2016). Namun waktu ekstraksi yang terlalu lama dapat 

menurunkan volume ektraksi karena adanya penguapan pelarut. Selain itu waktu 

ektraksi yang terlalu lama juga dapat merusak senyawa yang diekstrak akibat 

peningkatan suhu atau paparan iradiasi (Kamaluddin et al., 2014). Sehingga 

peneliti menjadikan waktu sebagai salah satu faktor untuk menentukan waktu 

ektraksi cengkeh yang optimal. (ditambah data waktu ekstrak MAE secara 

umum) 

Indonesia merupakan penghasil utama minyak cengkeh, namun kebutuhan 

akan eugenol untuk industri besar belum terpenuhi. Luasnya permintaan dan 

pemanfaatan minyak cengkeh dan turunannya, perlu dilakukan penelitian yang 

dapat meningkatkan rendemen ekstrak cengkeh dengan kadar eugenol 

maksimal. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan metode MAE 

dengan perbedaan jenis pelarut dan waktu ekstraksi untuk mendapatkan 

rendemen yang optimal.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

a) Bagaimana pengaruh perbedaan jenis pelarut terhadap kadar eugenol pada 

ekstrak daun cengkeh ? 

b) Bagaimana pengaruh perbedaan perlakuan waktu ekstraksi terhadap kadar 

eugenol pada ekstrak daun cengkeh ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a) Menentukan jenis pelarut yang menghasilkan senyawa eugenol tertinggi 

pada ekstrak daun cengkeh 

b) Menentukan waktu ekstraksi optimum untuk menghasilkan senyawa eugenol 

tertinggi pada ekstrak daun cengkeh 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a) Menambah alternatif baru proses ekstraksi cengkeh yang dapat 

meningkatkan kadar eugenol pada ekstrak daun cengkeh 
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b) Memberikan informasi jenis pelarut yang menghasilkan kadar eugenol 

tertinggi pada ekstrak daun cengkeh 

c) Memberikan informasi waktu ekstraksi optimum untuk menghasilkan kadar 

eugenol tertinggi pada ekstrak daun cengkeh 
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II    TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Cengkeh 

Tanaman cengkeh merupakan tanaman dengan tinggi 8-12 m dan dapat 

tumbuh pada ketinggian maksimal 200 m dari permukaan laut. Tanaman 

cengkeh dapat berbunga setelah berumur 4 tahun. Terdapat 4 varietas unggul 

cengkeh, diantaranya Siputih, Zanzibar, Ambon dan Zambon. Di indonesia 

sendiri cengkeh tersebar di beberapa daerah seperti Maluku, Sumatera, Jawa 

dan Sulawesi. Selain di Indonesia, cengkeh juga terdapat di beberapa negara 

seperti India, Madagaskar, Srilangka, Banglades dan Cina Selatan (Ibrahim, et 

al., 2015). Tanaman cengkeh juga memiliki istilah dibeberapa negara seperti 

Nagel (Jerman), Clavo (Spanyol), dan Cravo (Portugis) (Kamatou, et al., 2012).  

 

 

Gambar 2.1 Persebaran tanaman cengkeh di beberapa negara di dunia (Kamatou, et al., 

2012) 

 

 

Tanaman cengkeh dengan umur 6,5-8,5 tahun dapat menghasilkan bunga 

cengkeh basah 3 kg/pohon/tahun dan daun cengkeh yang gugur 26 

kg/pohon/tahun. Berdasarkan bagian tanaman, kandungan minyak pada bunga 

cengkeh berkisar antara 10-20 %, tangkai cengkeh 5-10 % dan daun cengkeh 

sebesar 1-4 % (Bustaman, 2011). Bersadarkan daerah asal kandungan eugenol 
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dalam minyak cengkeh bunga dari Maluku, Sumatera, Sulawesi dan Jawa secara 

secara berurutan adalah 93,17 %; 60,29%; 65,66 % dan 55,88 %. Berikut 

merupakan pengelompokkan tanaman cengkeh (Harnani et al., 2010): 

- Divisi  : Spermatophyta 

- Sub divisi : Angiospermae 

- Kelas  : Disotyledoneae 

- Sub kelas : Monochlamydae 

- Bangsa : Caryophylalles 

- Suku   : Caryophillaceae 

- Famili   : Myrtaceae 

- Spesies : Syzyguium aromaticum 

Cengkeh memiliki daun tunggal, bertangkai, tebal, kaku dan berbentuk bulat 

telur sampai lanset memanjang dengan ujung yang runcing. Tepian daun merata 

dengan tulang daun menyirip dan permukaan atas mengkilap. Ukuran daun 

berkisar antara panjang 6-13,5 cm dan lebar 2,5-5 cm. Daun cengkeh berwarna 

hijau mudah atau cokelat muda saat masih muda dan hijau tua ketika tua. 

Sedangkan bunga cengkeh tumbuh di ujung rantaing daun dan berwarna 

keunguan (Hastutiningrum, 2010).  

Gambar 2.2 Daun cengkeh kering (dokumentasi pribadi) 

 

 

2.2 Eugenol  

Eugenol merupakan senyawa yang terdapat pada tanaman cengkeh. Eugenol 

memiliki bau yang khas dan memiliki gugus fungsional yang sama dengan 

keluarga fenol seperti chavicol, estragol dan osmorhyzol (Hamri et al., 2013). 
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Eugenol merupakan turunan guaiakol yang mendapat tambahan rantai alil dan 

dikenal dengan nama 2-metoksi-4-(2-propenil) fenol. Eugenol memiliki berat 

molekul 164,20 dan titik didih 250 – 255° C. Eugenol sedikit larut dalam air 

namun mudah larut dalam pelarut organik seperti alkohol, eter dan kloroform. 

Bau dan aroma khas cengkeh diberikan oleh eugenol (Kamatou., et al, 2012). 

Pada penyimpanan di udara terbuka eugenol berubah warnanya menjadi 

kecoklatan. Perubahan warna menjadi coklat karena proses oksidasi eugenol, 

sehingga terjadi perubahan struktur (Hastutiningrum, 2010).  

 

 

 

 

Gambar 2.3  Struktur molekul eugenol (Alexandru, et al., I2013) 

 

Eugenol dari tanaman cengkeh didapatkan dari pemurnian minyak cengkeh. 

Berdasarkan sumbernya minyak atsiri cengkeh dibagi menjadi 3, yaitu minyak 

daun cengkeh, minyak tangkai cengkeh dan minyak bunga cengkeh. Minyak 

daun cengkeh merupakan jenis minyak yang paling banyak di produksi di 

Indonesia. Proses produksi minyak cengkeh biasanya menggunakan metode 

destilasi. Warna minyak daun cengkeh adalah kuning, rasa pedas dan bau 

aroma cengkeh. Warna minyak akan berubah menjadi cokelat jika bereaksi 

dengan besi atau proses penyimpanan yang tidak tepat (Hastutiningrum, 2010). 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

Tabel 2.1 Karakteristik fisiko kimia eugenol 

 

 

 

 

 

 

 

Pustaka: Indesso (2006) 

 

 

Eugenol diperoleh dari pemurnian minyak daun cengkeh. Terdapat dua cara 

pemurnian eugenol yakni secara fisik dan kimia. Proses fisik biasanya 

menggunakan prinsip perbedaan titik didih, dimana minyak cengkeh dilakukan 

proses destilasi fraksinasi. Tingkat kemurnian eugenol yang dihasilkan sangat 

tinggi (99%) dibandingkan cara kimia. Proses isolasi eugenol secara kimia dapat 

dilakukan dengan mereaksikan minyak cengkeh dengan alkali (NaOH) dan asam 

(HCl). Eugenol yang dipisahkan dengan cara ini berupa eugenol kasar dengan 

tingkat kemurnian rendah. Eugenol kasar sudah bisa di jual ke industri yang 

sudah memiliki destilasi fraksinasi (Rahmawati, 2011).  

 

2.3 Kegunaan Eugenol 

Senyawa eugenol memiliki rumus molekul C10H12O2 dan mengandung 

beberapa gugus fungsional, yaitu alil (-CH2-CH=CH2), fenol (-OH) dan metoksi (-

OCH3). Berdasarkan struktur tersebut dapat memungkinkan eugenol sebagai 

bahan dasar sintesis berbagai senyawa lain yang bernilai tinggi. Senyawa 

turunan dari eugenol memiliki peran dalam industri seperti industri farmasi, 

kosmetika, makanan dan minuman, rokok, pestisida nabati, perikanan dan 

kemasan aktif (Towaha, 2012). 

 Eugenol digunakan sebagai bahan baku di pembuatan beberapa obat - 

obatan. Eugenol berperan sebagai antiseptik, analgesik, antiinflamasi, 

antimikroba, antiviral, antispamosdik, antiemetik, stimulan dan anastesi lokal. 

Dalam bidang densitry eugenil dalam bentuk campuran dengan zinc oxide 

berfungsi sebagai cementing agent. Eugenol bertindak dalam menghalangi 

Jenis Uji Satuan  Persyaratan 

Warna   

Aroma 

- 

- 

Bening – kuning muda 

Khas minyak cengkeh 

Berat jenis 25°C / 25°C - 1,064 – 1,070 

Indeks Bias (
n
D20) - 1,540-1,5420 

Kelarutan dalam etanol 70 % - 1:2 jernih  

Kemurnian % 99 

Penampakan  cair 
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transmisi impuls saraf sehingga dapat mengurangi rasa nyeri pada pulpitis. 

Semen zinc oxide eugenol memiliki kekuatan antibakteri yang lebih kuat 

dibandingkan dengan bahan penyemen lainnya seperti polikarboksilat, zinc 

fosfat, silikofosfat, kalsium hidroksida dan resin komposit (Towaha, 2012).  

Aktivitas antimikroba dari eugenol dimanfaatkan sebagai obat kumur, cairan 

antiseptik, bahan pengawet pada daging dan susu. Eugenol dapat menghambat 

pertumbuhan beberapa bakteri seperti Listeria monocytogenes, Stapylococcus 

aureus, Escherechia coli pada makanan, serta Streptococcus mutans dan 

Streptococcus viridans yang menyebabkan plaque gigi (Majeed, 2016 dan 

Towaha, 2012). Selain dapat menghambat pertumbuhan bakteri, eugenol juga 

dapat menghampat pertumbuhan fungi seperti Candida albicans penyebab 

penyakit candidasis dan Botrytis cinerea pada buah strawberry (Towaha, 2012 

dan Anguilar, et al., 2015). Benecia dan Courreges (2000) dalam penelitiannya 

menyatakan senyawa eugenol secara in vitro dan in vivo cukup efektif untuk 

mengobati penyakit herpes genital yang disebabkan oleh virus HSV (Herpes 

Simplex Virus)-1 dan HSV-2. Selain itu senyawa eugenol berkemampuan 

sebagai antivirus hepatitis C (Chaieb, et al., 2007 dalam Towaha, 2012).  

 

 

Gambar 2.4  Sintesis vanili dari eugenol (Hamri, et al. 2013) 

 

 Dalam produk kosmetik dan makanan, eugenol berperan sebagai flavor, 

antimikroba dan antioksidan (Hamri, et al. 2013). Eugenol merupakan senyawa 

yang berguna dalam pembuatan parfum populer seperti Opium® dan Kouros® 

oleh Yves Saint Laurent (Kamatou, et al., 2012). Senyawa eugenol dan 

turunannya seperti isoeugenol, eugenol asetat, isoeugenol aseta, metil eugenol, 

metil isoeugenol, metil eugenol eter dan benzil eugenol eter dapat digunakan 

sebagai bahan aditif flavor pada produk minuman tidak beralkohol, es krim dan 
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permen karet. Selanjutnya eugenol dapat dibuat untuk senyawa vanili sintetis. 

Vanili sintetis memiliki senyawa yang sama persis dengan vanili alami. Sekitar 95 

% permintaan dunia terhadap vanilla dipenuhi oleh vanilla sintetis.  Vanilli dapat 

diperoleh dari reaksi isomerisasi eugenol menjadi isoeugenol dalam larutan alkali 

selanjutnya dioksidasi oleh nitrobenzene menjadi vanilli. Oksidator lain yang 

dapat digunakan adalah kalium dikromat yang telah diasamkan. Namun gugus -

OH harus dilindungi dengan asetilasi sebelum oksidasi.  

Aktivitas antioksidan dari eugenol lebih tinggi dibandingkan BHT (Butylated 

hydroxytoluene), alfatocopherol, butylated hydroxyanisole dan trolox. Ekstrak 

etanol dari cengkeh dengan konsentrasi 20, 40 dan 60 µm/mL dapat 

menghambat 95% radikal bebas dari DPPH (Rojas et al., 2014). LD50 dari 

minyak cengkeh adalah 1.190 mg/kg. Pada uji toksisitas sub kronis, tidak ada 

efek samping hingga dosis 900 mg/kg (Alzahid et al., 2015). Chatterjee dan 

Bhattacharjee (2013) menyatakan bahwa eugenol yang telah dienkapsulasi 

dengan maltodeksterin dan gum arab efektif menghambat kerusakan minyak 

kedelai. Selain itu eugenol juga tidak mengalami pro-oksidasi.  

 

2.4 Pengukuran Kadar Eugenol  

Menurut SNI 06-2385-2006 penentuan eugenol dilakukan dengan 

mereaksikan ekstrak cengkeh dengan alkali. Eugenol merupakan senyawa 

golongan fenol. Senyawa fenol akan bereaksi dengan alkali membentuk fenolat. 

Β-caryophillen merupakan senyawa non fenol yang tidak bereaksi dengan alkali. 

Kemudian dihitung dari selisih minyak sebelum dan sesudah bereaksi. Larutan 

alkali yang digunakan adalah KOH atau NaOH 4 %.  

 

2.5 Hasil Penelitian Terdahulu Dalam Isolasi Minyak Cengkeh 

Perbedaan metode yang digunakan dapat mempengaruhi hasil ekstraksi 

komponen yang diinginkan (Dhanani et al., 2017). Beberapa metode ektraksi 

terhadap minyak cengkeh adalah destilasi (Nurdjannah, 1993 dalam Bustaman, 

2011), maserasi (Pratiwi, et al., 2016)(El – Maati et al, 2015), gabungan maserasi 

dan soxhletasi (Rorong, 2008), ultrasound assisted extraction (UAE) (Tekin, et 

al., 2015) dan supercritical fluid extraction (SFE) (Wenqiang, et al., 2007). 

Sedangkan metode ekstraksi MAE sudah diaplikasikan pada beberapa sampel 

seperti teh hijau, bunga cengkeh, jahe, amla dan neem dan yang lainnya.  
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Tabel 2.2  Karakteristik fisik dan kimia minyak cengkeh dari metode ekstraksi yang 

berbeda  

Metode ekstraksi Hasil 

(%) 

Eugenol 

(%) 

Waktu 

ekstraksi 

(jam) 

Warna Komponen 

organik 

SFE (50 °C, 10 Mpa) 

Steam distilation 

Hydrodistilation 

 

soxhletasi 

19,6 

10,1 

11,5 

 

41,8 

58,8  

61,2  

50,3  

 

30,8  

2 

8-10 

4-6 

 

6 

Kuning 

Kuning 

Kuning 

kecokelatan 

cokelat 

Tidak 

Ada 

Ada 

 

Ada  

 

Pustaka: Wenqiang, et al (2007) 

2.6 Ekstraksi Metode Microwave Assisted Extraction (MAE) 

Tabel 2.3  Parameter umum ekstraksi metode MAE sesuai bagian tanaman  

Bagian tanaman Parameter Range penggunaan 

Daun  

 

 

Buah 

 

 

Akar  

 

 

Batang  

Power 

Waktu 

Suhu 

Power 

Waktu 

Suhu 

Power 

Waktu 

Suhu 

Power 

Waktu 

suhu 

17,86 – 900 W 

30 detik – 5 jam 

45 – 200 °C 

90-1000 W 

31 detik – 67,11 menit 

35 – 300 °C 

300 – 600 W 

31 detik – 10 menit 

45 – 200 °C 

140 - 531 W 

40 detik – 5 menit 

60 – 100 °C 

Pustaka: Kala, et al (2016) 

 

 

Pada tahun 2005-2015 Scopus mencatat terdapat 1100 artikel yang 

membahas tentang MAE dan 29 artikel yang membahas ekstraksi senyawa fenol 

dengan metode MAE. Sedangkan menurut PubMed terdapat 262 artikel dari 

tahun 2005-2015 yang berkaitkan dengan MAE fenolat/flavonoid dan prinsip 

antioksidan. Bagian tanaman yang sering di dieksplorasi adalah bagian daun. 

Pemilihan bagian daun disebabkan karena daun lebih mudah tumbuh 
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dibandingkan dengan batang dan akar. Waktu, daya, dan suhu menjadi 

parameter yang umum digunakan dalam artikel berkaitan dengan optimasi 

proses ekstraksi (Kala, et al., 2016).  

 

Proses ektraksi yang singkat dapat menguntungkan secara ekonomi. Selain 

itu mengurangi resiko dekomposisi dan oksidasi senyawa yang diekstrak. 

Ektraksi dari tanaman herbal seperti neem, amla, cengkeh dan teh efektif dengan 

teknologi microwave dibandingkan dengan metode konvensional (Uttara et al., 

2010). Hal tersebut juga didukung oleh energi gelombang mikro yang dikirim 

secara efisien melalui interasi molekuler dan transfer energi pelarut ke sampel 

(Nana et al., 2015). Gelombang mikro yang dipancarkan dapat secara efektif 

memecah dinding sel yang tebal. Dimana gelombang mikro menyebabkan 90 % 

sel lisis dan secara signifikan dapat meningkatkan rendemen (Pan, et al., 2016). 

Pemanasan pelarut dan tanaman terjadi secara bersamaan dan terjadi sinergis 

antara satu sama lain. Berbeda halnya dengan metode refluks dimana panas 

kedua mekanisme transfer berbeda dan arahnya berlawanan sehingga 

menghambat turunnya proses (Kala, et al., 2016).  

 

 

 

 

Gambar 2.5  Mekanisme ekstraksi senyawa menggunakan metode MAE 

(Kala, et al., 2016) 
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Microwave yang bekerja pada frekuensi 0,3-300 GHz mengubah energi 

elektromagnetik menjadi panas. Berbeda dengan metode konvensional, 

pemanasan microwave tidak melibatkan radiasi panas. Bahan yang akan 

diekstrak akan menyerap iradiasi gelombang mikro dan energi sehingga 

pemanasan lebih cepat dan lebih efektif. Selain itu konsumsi energi microwave 

dua kali lebih sedikit dibandingakan pemanasan konvensional (Pan, et al., 2016).   

Aguilar, et al (2015) melakukan penelitian tentang antifungi senyawa eugenol 

yang terdapat pada minyak cengkeh. Minyak cengkeh diperoleh dari bunga 

cengkeh yang diekstrak menggunakan microwave assissted hydrodistilation 

(MWHD). Sebanyak 60 gram bubuk bunga cengkeh dilarutkan dalam 2000 ml air 

dan diekstrak selama 120 menit. Diperoleh hasil ekstraksi sebesar 2,52 %.  

 

 

Tabel 2.4  Analisa Gas Chromatography (GC) minyak cengkeh hasil ekstraksi 

dengan metode MWHD  

Nama  Komponen Kadar (%) 

D-Limonene 

β-Ocimene 

methyl salicylate 

1,3 benzodioxole, 5-(2-propenyl) 

Eugenol  

α- Caryophyllene 

α- Famesene 

β- Cadinene 

β-Bisabolene 

Caryophyllene oxide 

Eugenol acetate 

 

0,05 

0,07 

0,90 

0,51 

75,39 

3,70 

0,61 

0,39 

1,18 

11,2 

5,16 

Pustaka: Aguilar, et al (2015) 

 

MAE bekerja secara efektif pada suhu 30° C. Selain itu kondisi ekstraksi 

pada suhu 30-40 ° C dapat meningkatkan hasil dan komponen eugenol pada 

minyak cengkeh. Sedangkan pada temperatur 40-50° C tidak dapat 

meningkatkan hasil dan konten eugenol pada minyak cengkeh (Wenqiang et al., 

2007). MAE yang digunakan dalam penelitian ini merupakan MAE modifikasi 

microwave domestik. Ekstraktor berbasis gelombang mikro yang dipabrikasi 

berupa microwave domestik yang dilengkapi labu, pendingin, thermocople, dan 
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pompa vakum. Teknologi ini biasanya disebut vacuum microwave assisted 

extraction (VMAE). Pada MAE modifikasi ini ektraksi terjadi pada suhu yang 

konstan. Berbeda dengan MAE secara umum dimana semakin lama waktu 

ekstraksi suhu ekstraksi semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena 

semakin lama waktu ekstraksi makan semakin banyak energi elektromagnetik 

yang diubah menjadi energi panas (Kamaludin, et al., 2014). VMAE biasanya 

digunakan untuk ekstraksi komponen yang sensitif terhadap panas atau untuk 

ekstraksi yang menggunakan pelarut dengan titik didih rendah. VMAE dapat 

meningkatkan perpindahan massa dengan meningkatkan difusi target analir dari 

seluler menuju pelarut. Hal tersebut karena adanya tekanan hisap yang dibuat 

oleh vakum (Pan, et al., 2016).  

 

Gambar 2.6  Skema vacuum microwave assisted extraction (VMAE) 

(Kala, et al., 2016) 

 

 

2.7  Faktor yang Mempengaruhi Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan metode pemisahan komponen yang diinginkan pada 

suatu campuran berdasarkan kemampuan kelarutan satu atau beberapa 

komponen. Fase lain yang ditambahkan berupa senyawa cair (pelarut) 

sedangkan komponen yang ingin dipisahkan dapat berupa senyawa cair atau 

padat. Pada penelitian ini menggunakan ekstraksi single stage dimana feed dan 
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solven dicampur hingga tercapai kesetimbangan dan diperoleh ekstrak yang 

diinginkan. Faktor – faktor yang mempengaruhi ekstaksi (Faizal, dkk., 2010): 

2.7.1 Pelarut 

Pelarut yang digunakan harus memiliki sifat kepolaran yang mirip dengan 

sifat kepolaran senyawa yang akan diekstrak. Pelarut berperan sebagai senyawa 

antara yang menghantarkan sinar mikro untuk menembus dinding sel. Pelarut 

dapat menyerap energi gelombang mikro karena suhu dan tekanan tinggi. 

Setelah material di dalam sel keluar maka akan dilarutkan dalam pelarut. 

Sehingga kepolaran dari pelarut menjadi faktor penting dalam ekstraksi 

meggunakan MAE (Yanhua et al., 2014). Pelarut yang baik harus memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

- Mudah dan murah diperoleh 

- Stabil secara fisik dan kimia 

- Bereaksi netral 

- Selektif 

 

2.7.2 Waktu 

Semakin lama waktu ekstraksi maka kontak antara bahan dengan pelarut 

akan semakin lama. Sehingga rendemen yang dihasilkan semakin banyak seiring 

bertambahan waktu. Namun pada metode ekstraksi yang menggunakan panas, 

semakin lama proses ekstraksi maka semakin lama suatu senyawa terpapar 

panas. Hal tersebut dapat merusak suatu senyawa khususnya senyawa yang 

sensitif terhadap panas. Pada sebuah penelitian melakukan ekstraksi dengan 

metode MAE didapatkan bahwa semakin lama waktu ekstraksi, maka suhu pada 

setiap perlakuan semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan pemanasan 

gelombang mikro meningkat pada larutan atau padatan yang dapat mengubah 

energi elektromaknetik menjadi energi panas (Kamaluddin, dkk., 2014). 

 

2.7.3 Temperatur 

Semakin tinggi temperatur semakin besar tekanan internal pada sel partikel 

sehingga dinding sel cepat pecah dan senyawa dari dalam sel akan keluar dalam 

pelarut. Namun semakin tinggi temperatur selama ekstraksi semakin besar 

kemungkinan kerusakan senyawa yang sensitif terhadap panas.  
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2.7.4 Rasio bahan dan pelarut 

Rasio bahan dan pelarut merupakan faktor penting dalam proses ekstraksi. 

Volume pelarut harus cukup untuk memastikan bahwa bahan selalu terendam 

selama proses ekstraksi. Semakin tinggi volume pelarut maka semakin besar 

rendemen yang dihasilkan. Namun dalam ekstraksi dengan metode MAE 

semakin tinggi volume pelarut rendemen yang dihasilkan semakin kecil. Hal 

tersebut disebabkan karena pelarut lebih banyak menyerap energi dari 

microwave dibandingkan bahan. Akibatnya tidak semua komponen yang ingin 

diekstrak keluar dari sel (Kala, et al., 2016).  

 

2.7.5 Ukuran partikel 

Semakin kecil ukuran partikel semakin besar luas permukaan kontak antara 

bahan dengan pelarut. Sehingga semakin kecil ukuran partikel maka rendemen 

yang dihasilkan semakin banyak. Sebuah penelitian membuktikan bahwa 

semakin besar ukuran mesh rendemen yang dihasilkan semakin tinggi. 

Rendemen ekstrak etanol daun sirsak yang dihasilkan pada ukuran serbuk 40 

mesh adalah 30,88 %, ukuran serbuk 60 mesh adalah 31,47 % dan ukuran 

serbuk 80 mesh sebesar 31,92 % (Sapri, dkk., 2014).  

 

2.8 Sifat Fisik dan Kimia Pelarut  

Secara umum pelarut yang digunakan untuk mengekstrak senyawa fenol 

adalah pelarut organik seperti etanol, metanol dan aseton. Perbedaan jenis 

pelarut berpengaruh terhadap hasil ekstraksi. Setiap pelarut memiliki tingkat 

polaritas yang berbeda, kepolaran pelarut harus mendekati kepolaran senyawa 

yang akan diekstrak. Penggunaan pelarut yang paling efektif untuk mengekstrak 

fenol dan flavonoid secara berurutan adalah aseton 70 %, metanol 70 % dan 

etanol 70 % (Sulaiman, et al., 2011).  

Beberapa peneliti mengkombinasi pelarut dengan air. Adanya air dapat 

meningkatkan kapasitas microwave dalam mengekstrak dan panas yang 

dihasilkan lebih baik. 22 dari 30 artikel menyimpulkan bahwa campuran antara air 

dan etanol menghasilkan hasil optimum dalam ekstraksi. Hal tersebut 

disebabkan karena residu etanol dan air lebih mudah dikontrol dan 

diperbolehkan untuk beberapa produk, sedangkan untuk metanol tidak 

disarankan pada produk. Rasio pelarut dengan bahan yang terlalu tinggi dapat 

menurunkan efisiensi ekstraksi. Gelombang mikro lebih banyak diserap oleh 
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pelarut dan tidak banyak gelombang mikro yang dapat mencapai matriks 

tanaman. Sehingga fraktur sel dapat terhambat seiring menurunnya pemanasan 

internal sel (Kala, et al., 2016).  

Kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh polaritas bahan pelarut. Kepolaran 

pelarut ditentukan oleh konstanta dielektrik. Pelarut polar memiliki konstanta 

dielektrik yang tinggi sehingga dapat melarutkan senyawa yang bersifat polar. 

Konstanta dielektrik adalah suatu besaran tanpa dimensi dan merupakan rasio 

antara kapasitas elektrik medium (Cx) terhadap vakum (Cv). Besarnya konstanta 

dielektrik dapat diatur dengan menambahkan pelarut lain. Senyawa akan lebih 

mudah larut dalam pelarut campuran dibandingkan pelarut murni.  

 

Tabel 2.5  Konstanta dielektrik dan titik didih pelarut 

Jenis Pelarut Konstanta Dielektrik
 

Titik didih (° C, 1 atm)
 

Etanol 
(a) 

Aseton 
(b)

 

Metanol 
(a)

 

24,3 

20,7 

32,66 

78,4 

56 

64,7 

Pustaka: 

(a) Kerton, F.M (2009) 

(b) Linert, W (2002) 

 

2.8.1 Etanol 

Etanol (etil alkohol) adalah senyawa cair tidak berwarna dengan bau yang 

menyengat. Etanol dalam larutan encer memiliki rasa manis, namun pada 

konsentrasi tinggi memiliki rasa terbakar. Etanol (CH3CH2OH) tergolong senyawa 

alkohol dengan gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Etanol 

memiliki gugus -OH yang bersifat polar dan gugus CH3CH2 yang bersifat non 

polar. Sifat non polar yang membuat etanol dapat mengekstrak minyak atsiri 

pada bahan. Titik leleh etanol adalah -114,1° C dengan titik didih 78,5° C.  Selain 

titik didih yang rendah, etanol cenderung aman dan tidak beracun (Azis et al., 

2014).  
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Gambar 2.7  struktur molekul etanol (Wikipedia.org) 

 

 

 Etanol dihasilkan dari fermentasi gula oleh beberapa mikroorganisme. 

Produksi etanol 95 % dari substrat limbah organik dan limbah makanan 

sebanyak 2500 gram dengan bantuan Sacchromyces cerevisiae menghasilkan 

0,86 liter etanol 95 % (Akpan et al., 2008). Gula sederhana diubah menjadi 

etanol dan karbondioksida selama proses fermentasi. Reaksi yang terjadi selama 

proses fermentasi adalah sebagai berikut: 

C6H12O6          2 CH3CH2OH + 2 CO2 

 

Etanol banyak digunakan untuk mengekstrak senyawa antioksidan dari 

berbagai tanaman baik buah-buahan maupun sayuran (Yeasmen dan Islam, 

2015). Pada suatu penelitian diperoleh hasil ekstraksi Phellinus baumii dengan 

pelarut etanol lebih tinggi dibandingkan dengan pelarut metanol dan aseton. 

Penelitian tersebut juga menyimpulkan jika pelarut golongan alkohol dan ektraksi 

menggunakan panas lebih efisien untuk mengekstrak senyawa antioksidan pada 

Phellinus baumii (Yeasmen dan Islam, 2015). Azis et al. (2014) dalam 

penelitiannya juga menyimpulkan pelarut etanol memberikan hasil terbaik dalam 

mengekstrak daun salam india sebesar 22 %.  

 

2.8.2 Metanol 

 Metanol atau metil alkohol (CH3OH) merupakan senyawa golongan alkohol 

sederhana. Pada tekanan atmosfer metanol berbentuk cairan yang ringan. 

Metanol tidak berwarna, mudah menguap, larut sempurna dalam air dan pelarut 

organik, higroskopis, berbau, beracun dan mudah terbakar. Metanol memiliki 

berat molekul 32,04 gr/mol,  titik leleh -97° C, titik didih 64,7° C dan memiliki 

densitas relatif 0,8. Metanol tergolong pelarut polar dengan konstanta dielektrik 

sebesar 32,66 pada suhu 20° C (Kerton, F.M. 2009). Aktivitas antioksidan alami 
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ekstrak bromelin daging buah nanas yang dinyatakan dengan IC50 sebesar 

4,7221± mg/ml (Sadeli, 2016).  

 

 

Gambar 2.8  struktur molekul metanol (Wikipedia.org) 

 

 

2.8.3 Aseton 

Aseton atau propanon merupakan senyawa golongan keton yang paling 

sederhana. Aseton dikenal juga sebagai dimetil keton, 2-propanon atau propan-

2-on. Aseton tidak berwarna dan mudah terbakar. Aseton larut dalam air, etanol, 

eter dan pelarut organik lainnya. Aseton memiliki rumus molekul CH3COCH3 

dengan massa molar 58,09 g/mol. Aseton memiliki gugus karbonil yang 

mempunyai ikatan rangkap dua karbon-oksigen. Atom hidrogen yang terikat 

pada atom karbon sangat stabil dan tidak mudah diputuskan. Aseton memiliki 

sifat fisik, diantaranya densitas 0,79 g/cm3, titik leleh -94,9° C, titik didih 56,53° C 

dan viskositas 0,32 cP pada 20° C (Linert, W. 2002).  

 

Gambar 2.9  struktur molekul aseton (Wikipedia.org) 
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2.9 Hipotesa 

a) Diduga jenis pelarut yang berbeda akan mempengaruhi rendemen ekstrak 

cengkeh, kadar eugenol, densitas eugenol dan warna eugenol 

b) Diduga pengaturan waktu ekstraksi dapat mempengaruhi rendemen ekstrak 

cengkeh, kadar eugenol, densitas eugenol dan warna eugenol 
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III   METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan waktu penelitian 

       Proses ekstraksi selama penelitian dilakukan di Laboratorium Pengolahan 

dan Rekayasa Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. 

Analisa dilakukan di Laboratorium Biokimia dan Analisa Pangan Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Analisa GC-MS dilakukan di 

Laboratorium Bioaktifiti dan Ekotoksikologi Lembaga Sains ilmu Hayati 

Universitas Brawijaya. Sedangkan waktu penelitian dilakukan selama Agustus – 

Desember 2017.  

 

3.2 Alat dan bahan 

Alat  

      Alat yang digunakan untuk ekstraksi daun cengkeh adalah microwave 

modifikasi atau Vacuum Microwave Assisted Extraction (VMAE)(Sharp), 

erlenmeyer (Pyrex), pengaduk kaca dan rotary evaporation (IKA RV 10 digital). 

Alat yang digunakan untuk analisa antara lain, timbangan analitik (Mettlern 

toledo), labu cassia , gelas ukur (pyrex), color reader, GC-MS (Shimadzu-

QP2010) ayakan 40 mesh dan piper ukur 1 ml (Pyrex).  

Bahan  

      Bahan yang digunakan untuk proses ekstraksi daun cengkeh adalah bubuk 

daun cengkeh dengan ukuran 40 mesh, etanol 90 % (teknis), metanol 90 % 

(teknis), aceton 90 % ( teknis), gas nitrogen (N2) dan kertas saring. Sedangkan 

bahan kimia yang digunakan untuk analisa antara lain NaOH 4%, HCl 4 %, 

aquades, etanol pa 95 %.  
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3.3 Metode penelitian 

3.4.1 Prosedur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10  Skema penelitian 
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3.4.2 Rancangan percobaan 

     Penelitian ini menggunakan rancangan percobaan RAK (Rancangan 

Acak Kelompok) Faktorial. Percobaan faktorial digunakan jika faktor 

percobaan lebih dari satu. Dalam percobaan faktorial ini memungkinkan 

terjadinya interaksi dari faktor-faktornya (Harsojuwono., dkk, 2011). Faktor 

percobaan ini, yaitu: 

- Faktor 1 

Jenis pelarut yang digunakan untuk ekstraksi (P), terdiri dari 3 level. 

Dinyatakan dalam: 

P1= Etanol 90 % 

P2= Metanol 90 % 

P3= Aseton 90 % 

 

- Faktor 2 

Waktu ekstraksi daun cengkeh (T) terdiri dari 3 level. Dinyatakan dalam: 

T1 = 5 menit 

T2 = 10 menit 

T3 = 15 menit 

Secara umum metanol dan etanol adalah pelarut organik untuk mengekstrak 

senyawa fenol. Hasil penelitian menganjurkan kombinasi air dan pelarut organik 

dalam ekstraksi menggunakan MAE. Selain itu kombinasi antara air dan alkohol 

lebih mengguntungkan untuk ekstraksi senyawa dari daun (Kala., et al, 2016). 

Dari ketiga pelarut yang membedakan adalah konstanta dielektrik (kepolaran) 

dan titik didih. Kepolaran dari pelarut menentukan efektifitas gelombang mikro 

dalam mengekstaks senyawa target. Selain itu pelarut yang digunakan harus 

memiliki sifat kepolaran yang mirip dengan sifat kepolaran senyawa yang akan 

diekstrak. Setelah material di dalam sel keluar maka akan dilarutkan dalam 

pelarut. (Yanhua et al., 2014). 

Penelitian dilakukan 3 kali ulangan, sehingga diperoleh 9 kombinasi dengan 27 

kali penelitian. Dengan kombinasi sebagai berikut: 
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T/P T1 T2 T3 

P1 T1P1 T2P1 T3P1 

P2 T1P2 T2P2 T3P2 

P3 T1P3 T2P3 T3P3 

 

Keterangan: 

T1P1 = waktu ekstraksi 5 menit, pelarut etanol 90 % 

T1P2 = waktu ekstraksi 5 menit, pelarut metanol 90 % 

T1P3 = waktu ekstraksi 5 menit, pelarut aseton 90 % 

T2P1 = waktu ekstraksi 10 menit, pelarut etanol 90 % 

T2P2 = waktu ekstraksi 10 menit, pelarut metanol 90 % 

T2P3 = waktu ekstraksi 10 menit, pelarut aseton 90 % 

T3P1 = waktu ekstraksi 15 menit, pelarut etanol 90 % 

T3P2 = waktu ekstraksi 15 menit, pelarut metanol 90 % 

T3P3 = waktu ekstraksi 15 menit, pelarut aseton 90 % 

 

3.4.3 Pelasanaan penelitian 

Penelitian yang dilakukan meliputi dua tahap, yaitu penelitian pendahuluan 

dan penelitian utama. Penelitian pendahuluan bertujuan untuk menentukan faktor 

yang akan diteliti, sedangkan penelitian utama bertujuan untuk menentukan 

perlakuan terbaik untuk menghasilkan eugenol tertinggi.  

A. Persiapan bahan  

 Bahan baku utama dalam penelitian ini adalah daun cengkeh. Daun cengkeh 

diperoleh dari Desa Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Daun cengkeh yang 
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dipilih adalah daun cengkeh yang gugur. Setelah gugur daun cengkeh 

dikeringkan ulang selama kurang lebih 2 hari. Daun cengkeh diambil dari 10 

pohon di 3 tempat yang berbeda. 

 Daun cengkeh kering kemudian di haluskan. Proses penghalusan di lakukan 

dengan blender kering selama kurang lebih 5 menit.  

 Setelah diperoleh serbuk daun cengkeh dilakukan pengayakan dengan 

menggunakan ayakan 40 mesh untuk menghasilkan ukuran serbuk daun 

cengkeh yang seragam.  

 

B. Ekstraksi daun cengkeh dengan menggunakan VMAE 

 Serbuk daun cengkeh di timbang sebesar 100 gram 

 Disiapkan pelarut etanol 90 %, metanol 90 % dan aseton 90 % masing – 

masing 1000 ml 

 Serbuk daun cengkeh dilarutkan dalam masing – masing pelarut dengan 

perbandingan 1:10 

 Dilakukan ekstraksi dengan menggunakan VMAE pada setiap pelarut 

dengan masing – masing waktu ekstraksi 5, 10 dan 15 menit.  

 Supernatan disaring dengan menggunakan kertas saring halus 

 Filtrat dipekatkan dalam Rotary Vacuum Evaporator, untuk pelarut etanol, 

metanol dan aseton masing – masing menggunakan suhu 50, 40 dan 30 ° C 

dengan kecepatan 40 rpm. Proses pemekatan dilakukan hingga pelarut 

hampir habis.  

 Filtrat pekat dikeringkan pada suhu kamar  

 Ekstrak daun cengkeh kasar disimpan dalam botol kaca yang terbungkus 

alumunium foil dengan kondisi tertutup rapat. Ekstrak siap untuk dianalisa.  

 

C. Analisa ekstrak daun cengkeh 

 Analisa rendemen (Fu’aida., dkk, 2016) 

- Serbuk daun cengkeh ditimbang (W1) 

- Hasil ekstraksi ditimbang (W2) 

- Dihitung rendemen (%) 

         ( )   
  

  
         

 Analisa warna (Haryani., dkk, 2014) 

Analisa warna dilakukan dengan menggunakan color reader 
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- Sampel diuji dengan menggunakan color reader 

- Membuat kesimpulan warna sampel 

 

 Analisa kadar eugenol (SNI 06-2387-2006) 

Menurut SNI 06-2385-2006 penentuan eugenol dilakukan dengan 

mereaksikan ekstrak cengkeh dengan alkali. Eugenol merupakan senyawa 

golongan fenol. Senyawa fenol akan bereaksi dengan alkali membentuk 

fenolat. Β-caryophillen merupakan senyawa non fenol yang tidak bereaksi 

dengan alkali. Kemudian dihitung dari selisih minyak sebelum dan sesudah 

bereaksi. Larutan alkali yang digunakan adalah KOH atau NaOH 4 %. 

Tahapan dalam menentukan kadar eugenol adalah sebagai berikut: 

- Ekstrak cengkeh ditimbang kurang lebih 10 gram 

- Masukkan ke dalam labu cassia 

- Tambahkan larutan alkali NaOH 4 % hingga 2/3 volume 

- Kocok selama 30 menit 

- Tambahkan lagi larutan NaOH 4 % hingga bagian skala labu cassia 

- Baca lapisan minyak pada leher labu cassia 

              ( )   
    

  
         

Dengan : V adalah ml pembacaan 

 

 Analisa densitas eugenol (Harnani., dkk, 2010) 

- Membersihkan dan mengeringkan pignometer 25 ml  

- Menimbang berat pignometer awal (a) 

- Memasukkan sampel eugenol kedalam pignometer 

- Menutup sampai sampel masuk dalam pipa kapiler pignometer 

- Menimbang pignometer (b) 

         (
 

  
)   
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3.4 Diagram alir 

 

 

Dihaluskan dengan blender 

 

Diayak 40 mesh 

 

Ditimbang kurang lebih 100 g 

 

Dilarutkan dengan pelarut (etanol 90%, metanol 90 % dan aseton 90 %) dengan 

perbandingan 1:10 

 

Diekstraksi 

 

Disaring  

 

Dievaporasi dengan Rotary Vacuum Evaporator 40 rpm 

 

Dikeringanginkan 

 

Ekstrak daun cengkeh  

 

 

Ekstrak daun cengkeh (perlakuan terbaik) 

Gambar 3.11   Diagram alir penelitian 

Daun cengkeh kering 

Waktu ekstraksi 

5 menit, 10 

menit dan 15 

menit 

Ampas   

Pelarut 

Analisa: 
- Rendemen  
- Kadar eugenol 
- Densitas 
- warna 
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3.5 Analisa data 

      Analisa data menggunakan analisa ragam atau Analysis of Variant (ANOVA) 

Kemudian dilakukan uji BNT dan uji DMRT dengan selang kepercayaan 95 %. 

Pemilihan perlakuan terbaik dengan menggunakan metode multiple attribute.   
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IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

Tipe tanaman cengkeh tidak secara langsung memberikan perbedaan 

terhadap rendemen ekstrak. Namun ekstrak cengkeh dipengaruhi oleh fase 

perkembangan daun cengkeh. Kadar ekstrak daun muda cengderung lebih tinggi 

dari pada daun tua dan daun gugur (Bustaman, 2011). Rebaud dan Pascal 

(2016) dalam penelitiannya mendapatkan ekstrak daun muda 

(5,1%)>perkembangan fase 1 (4,5%)> perkembangan fase 2 (4,1%)> daun tua 

(3,8 %).  Salah satu karakteristik kimia yang membedakan daun pada masing 

masing fase adalah kadar air. Kadar air daun muda (47.6%)< perkembangan 

fase 1 (48,2%) < perkembangan fase 2 (53,4%) < daun tua (57,5 %).  

Pada awal penelitian dilakukan pengujian terhadap bahan baku daun 

cengkeh. Karekteristik daun cengkeh yang duji adalah kadar air. Kadar air dalam 

bahan baku akan mempengaruhi kualitas produk ekstrak cengkeh dengan tolak 

ukur kadar eugenol (Widayat, dkk., 2016). Daun cengkeh yang digunakan 

merupakan daun cengkeh yang sudah gugur. Daun cengkeh yang sudah gugur 

telah melewati fase tua. Setelah gugur daun cengkeh mengalami pemanasan 

oleh sinar matahari dan hujan. Sehingga kondisi daun setelah gugur akan 

mempengaruhi kadar air daun cengkeh. Daun cengkeh yang terkena hujan dan 

panas (variasi cuaca) mengandung eugenol yang lebih sedikit dibandingkan 

dengan daun yang terkena panas saja setelah gugur. Berdasarkan hasil 

pengujian didapatkan kadar air daun cengkeh sebesar 48,92 % (tabel 4.6).  

 

 

Tabel 4.6 Data Analisa Bahan Baku 

Sampel Parameter Hasil analisa (%) Literature (%) 

Daun cengkeh 
gugur 

Kadar air 48,92  

Daun muda Kadar air - 47,6 
Fase 1 Kadar air - 48,2

 
 

Fase 2 Kadar air - 53,4
 
 

Daun tua Kadar air - 57,5
 
 

Pustaka: Rebaud dan Pascal, 2016 
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Tabel 4.6 menunjukkan perbedaan kadar air dari daun cengkeh gugur 

dengan daun cengkeh muda, fase pertumbuhan 1, fase pertumbuhan 2 dan daun 

tua. Daun cengkeh muda, fase pertumbuhan 1, fase pertumbuhan 2 dan daun 

tua merupakan daun cengkeh yang didapatkan dari Analanjirofo daerah 

Madagaskar, desa Ambodimanga II (Rebaud dan Pascal, 2016). Kadar air daun 

cengkeh gugur lebih tinggi dibandingkan kadar air daun cengkeh muda dan fase 

I. Sedangkan jika dibandingkan dengan daun cengkeh fase II dan daun tua, daun 

cengkeh gugur memiliki kadar air yang lebih sedikit. Perbedaan kadar air 

disebabkan oleh fase pertumbuhan dari daun cengkeh. Selain itu kadar eugenol 

juga dipengaruhi oleh, variasi suhu, kesuburan tanah, tempat pertumbuhan, 

iklim, cuaca dan sebagainya.  

 

4.2 Rendemen Ekstrak Daun Cengkeh 

Rendemen merupakan salah satu parameter penting dalam penentuan 

metode yang efektif dan efisien untuk ekstraksi. Ekstrak cengkeh hasil penelitian 

berupa semi padat berwarna kuning hingga cokelat tua dan sesuai dengan 

penelitian (Uttara, et al., 2010). Hasil analisa rerata rendemen ekstrak daun 

cengkeh akibat perlakuan perbedaan pelarut dan waktu ekstraksi dengan 

microwave berkisar antara 8,69-18,63%. Perbandingan rendemen ektraks daun 

cengkeh dengan berbagai metode dapat dilihat pada tabel 4.7.  

 

Tabel 4.7   Rendemen ekstrak daun cengkeh dengan metode yang berbeda 

Metode  Analisa (%) Literature (%) 

MAE vaccum  8,69-18.63 - 
Hidrodestilasi - 3,0-4.8

a
 

Destilasi uap - 3,8-5,1
b 

Maserasi - 30,8
c 

Sokhletasi - 26,4
c 

Sumber = Milind dan Khanna, 2011 
a
 

                   Renaud, B dan Pascal D, 2016
b 

                   Rorong, J.A, 2008
c 

 

Daun cengkeh untuk ekstraksi hidrodestilasi berasal dari Tamil Nadu dan 

Karnataka (Milind dan Khanna, 2011). Daun cengkeh untuk ekstraksi destilasi 

uap berasal dari Analanjirofo daerah bagian Madagaskar (Renaud, B dan Pascal 

D, 2016). Sedangkan daun cengkeh untuk ekstraksi metode maserasi dan 
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sokhletasi berasal dari perkebunan cengkeh di kelurahan Paal IV, kecamatan 

Tikala, Manado (Rorong, 2008). Tingkat rendemen ekstrak daun cengkeh dari 

terendah hingga tertinggi adalah hidrodestilasi<destilasi uap<MAE 

vaccum<Sohxleasi<maserasi. Perbedaan metode ekstraksi pada daun cengkeh 

dapat menghasilkan rendemen ekstrak yang berbeda. Panas friksional secara 

nyata dapat meningkatkan proses perusakan sel daun cengkeh selama proses 

MAE berlangsung. Penyetelan dan metode MAE yang tepat dapat memberikan 

efek lebih menguntungkan daripada soxhletasi (Setiawan, 2013). Ekstraksi 

cengkeh dengan MAE pada daya 210 W menghasilkan ekstrak cengkeh lebih 

besar dibandingkan cara konvensional yaitu 24,5 % dan 22,5 % (Uttara, et al., 

2010). Ekstraksi eugenol atau komponen lain minyak esensial dengan coaxial 

MWHD (coaxiall microwave assisted hydro-distillation) menghasilkan eugenol 

yang lebih tinggi. Sehingga ekstraksi dengan metode MAE (microwave assisted 

extraction) dapat diterapakan di skala industri sebagai pengganti metode 

konvensional (Khalil, et al., 2017).  

Grafik rerata rendemen ekstrak daun cengkeh berbagai perlakuan perbedaan 

pelarut dan waktu ekstraksi ditunjukkan pada gambar 4.12 

 

 

Gambar 4.12  Grafik rerata rendemen ekstrak daun cengkeh akibat pengaruh perbedaan 
pelarut dan waktu ekstraksi 
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Berdasarkan gambar ditunjukkan bahwa rendemen ekstrak daun cengkeh 

dengan pelarut etanol dan metanol terus meningkat seiring dengan peningkatan 

waktu. Ekstraksi dengan pelarut etanol meningkat dari 14.30 % pada menit ke 5 

dan 18.63% pada menit ke 15. Sedangkan ekstraksi dengan pelarut metanol 

meningkat dari 12.56% pada menit ke 5 dan 15.86 % pada menit ke 15. Hal ini 

dikarenakan dengan semakin lama waktu ekstraksi akan meningkatkan 

kesempatan senyawa target kedalam pelarut (Tambun, et al., 2016). Sedangkan 

ektraksi dengan menggunakan aseton mengalami penurunan setelah menit ke 

10. Ekstraksi meningkat dari menit 5 ke 10 yakni 8.69 menjadi 10.56 %, 

seterusnya mengalami penurunan sampai menit ke 15 menjadi 8.72%. Pada 

sebuah penelitian melakukan ekstraksi fenol Cinnamomum cassia dengan MAE, 

rentang waktu 2 – 12 menit dan suhu 70 - 95. Didapatkan semakin lama waktu 

ekstraksi rendemen yang dihasilkan semakin menurun. Menurunnya rendemen 

ekstrak disebabkan oleh degradasi atau dekomposisi komponen target akibat 

iradiasi gelombang mikro. (Kim, 2015). Selain itu Ekstraksi senyawa fenol 

dengan menggunakan MAE optimum pada waktu 100 – 200 detik dan 

mengalami penurunan pada detik ke 300 pada suhu 75ºC.  (Calinescu, dkk., 

2016).  

Hasil analisa ragam (lampiran 4) menunjukkan bahwa faktor interaksi antara 

jenis pelarut dengan waktu ekstraksi memberikan pengaruh sangat nyata 

(α=0.01) terhadap rendemen hasil ekstraksi. Maka pengaruh utama faktor jenis 

pelarut dan waktu ekstraksi tidak terlalu banyak informasi yang didapatkan. 

Rerata rendemen ekstrak daun cengkeh dengan jenis pelarut yang berbeda 

dapat dilihat pada tabel 4.8.  
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Tabel 4.8   Rerata rendemen ekstrak daun cengkeh pengaruh interaksi jenis pelarut 

dan waktu ekstraksi 

Jenis 
Pelarut 

Waktu Ekstraksi (menit) Rerata Rendemen ekstraksi (%) 

Etanol 15 18.54 ± 0.0016 a 

Metanol  15 15.75 ± 0.0038 ab 

Etanol  10 15.15 ± 0.0050 ab 

Etanol  5 14.42 ± 0.0016 b 

Metanol  10 13.88 ± 0.0102 b 

Metanol  5 12.75 ± 0.0053 b 

Aseton  10 12.43 ± 0.0326 b 

Aseton  15 8.84 ± 0.0033 c 

Aseton  5 8.52 ± 0.0030 c 

Pembanding DMTR 5% = 0.0203 – 0.0233 

 

Keterangan: - Data merupakan rerata 3 ulangan 
- Huruf yang sama pada notasi menunjukkan tidak berbeda nyata (α=0.05) 

 

Tabel 4.8 Hasil uji lanjut DMRT 5 % faktor interaksi menunjukkan rata – rata 

rendemen ekstraksi tertinggi adalah perlakuan pelarut etanol dengan waktu 15 

menit, namun berbeda nyata dengan perlakuan pelarut metanol dengan waktu 

15 menit. Perlakuan ektraksi dengan etanol dan waktu 5 menit tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan metanol 10 menit, metanol 5 menit dan aseton 10 menit. 

Sedangkan rendemen ekstrak terendah dari perlakuan aseton 5 menit yang tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan aseton 15 menit. Ekstraksi daun cengkeh 

dengan pelarut etanol dan metanol menghasilkan rendemen yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan ekstrasi pelarut aseton. Ekstraksi fenol (eugenol) dengan 

menggunakan 80 % metanol dan 80 % etanol tidak memberikan perbedaan yang 

signifikan terhadap rendemen (Butsat, et al., 2016). Hal tersebut didukung juga 

bahwa ekstraksi fenol dari jahe dengan metanol dan etanol lebih efektif 

(Ghasemzadeh et al., 2011). Ini berarti dalam ekstraksi daun cengkeh 

membutuhkan pelarut dari golongan alkohol. Senyawa pada daun cengkeh lebih 

mudah larut dalam pelarut alkohol khususnya pelarut etanol. Etanol memiliki 

gugus fungsi polar yakni –OH dan non polar (C2H5). Gugus non polar tersebut 

yang dapat melarutkan senyawa dalam ekstrak cengkeh. Berbeda dengan 

pelarut aseton yang lebih mudah menguap dan cenderung lebih sulit melarutkan 

senyawa pada daun cengkeh. Selain itu, semakin meningkatnya waktu ekstraksi 

(suhu konstan) maka rendemen ekstrak daun cengkeh semakin meningkat. 
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4.3 Kadar Eugenol  

Eugenol merupakan senyawa yang dominan dalam ekstrak daun cengkeh. 

Ekstraksi eugenol dengan metode microwave assisted extraction (MAE) dapat 

mempengaruhi kadar eugenol dari daun cengkeh. Kadar eugenol hasil ekstraksi 

dengan MAE berkisar antara 52 % hingga 81 %. Tabel 4.9  merupakan data 

kadar eugenol ekstrak cengkeh dari bunga cengkeh dengan perbedaan metode 

ekstraksi. 

Tabel 4.9    Karakteristik ekstrak cengkeh dengan metode yang berbeda 

Ekstrak cengkeh Rendemen (%) Kadar eugenol (%) Waktu ekstraksi 
(menit) 

Daun MAE
c
 8.69-18.63 52-81 15 

Bunga MAE
a 

26 - 15 
SFE

b 
19.6 58.8  120 

Distilasi uap
b 

10.1 61.2 480-600 
Distilasi air

b 
11.5 50.3 240-360 

Soxhletasi
b 

41.8 30.8 360  

Sumber = Uttara, et al  (2010) 
a
 

                 Wenqiang, et al (2006)
b 

                 Hasil penelitian
c 

 

Ekstrak cengkeh menggunakan metode MAE dari daun cengkeh lebih rendah 

dibandingkan dengan bunga cengkeh yaitu 18.63% dan 26 %. Secara alami 

kandungan ekstrak bunga cengkeh lebih tinggi dibandingan dengan daun 

cengkeh (Bustaman, 2011). Selain itu kadar eugenol dari bunga cengkeh juga 

lebih tinggi dibandingkan daun cengkeh yakni 90-95 % dan 21-87% (Widayat, et 

al., 2014). Kandungan eugenol ekstraksi dengan menggunakan MAE lebih tinggi 

dibandingkan dengan menggunakan metode SFE (Supercritical fluid extraction). 

Metode distilasi uap menghasilkan eugenol dengan kadar lebih tinggi 

dibandingkan dengan distilasi air, SFE dan Soxletasi. Pada proses ekstraksi 

dengan MAE gelombang mikro yang dipancarkan dapat secara efektif memecah 

dinding sel yang tebal. Dimana gelombang mikro menyebabkan 90 % sel lisis 

dan secara signifikan dapat meningkatkan rendemen (Pan, et al., 2016). 

Pemanasan pelarut dan tanaman terjadi secara bersamaan dan terjadi sinergis 

antara satu sama lain (Kala, et al., 2016). Secara umum faktor yang 

menyebabkan perbedaan hasil eugenol dari berbagai metode adalah suhu 

ekstraksi, waktu ekstraksi, ukuran partakel dan adanya air (Wengqiang, et al., 

2006).  
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Kandungan eugenol ekstrak cengkeh dengan menggunakan perbedaan 

pelarut menghasilkan eugenol yang berbeda. SNI (1996) menyatakan mutu 

minyak atsiri cengkeh ditentukan kandungan eugenol sebesar 80-95%. Kadar 

eugenol yang diekstrak dengan etanol, methanol dan aseton dapat dilihat pada 

gambar 4.13.  

 

 

Gambar 4.13  Grafik rerata kadar eugenol ekstrak daun cengkeh pengaruh perbedaan 

pelarut dan waktu ekstraksi 

 

Kandungan eugenol tertinggi diekstrak dengan menggunakan pelarut etanol 

yaitu 70-81 %.  Sedangkan ektstrak menggunakan metanol dan aseton 

menghasilkan kadar eugenol 65-61% dan 54-52 %. Perbedaan kadar eugenol 

dari masing – masing pelarut disebabkan karena perbedaan polaritas (Lou Neng, 

et al., 2016). Perbedaan polaritas dari pelarut mempengaruhi proses pelarutan 

senyawa kimia pada sampel dan rendemen ekstrak (Sulaiman, et al, 2011). 

Polaritas senyawa eugenol lebih dekat dengan etanol dibandingkan dengan 

metanol dan aseton. Pada sumber lain menyebutkan, ekstraksi senyawa fenol 

dari cengkeh dengan etanol lebih tinggi dibandingakan air dan etil asetat 

(11,7g/100g, 7,7g/100 dan 3.9g/100g) (El-Maati, dkk., 2015). Selain itu Teruel, et 

al (2015) dalam penelitiannya menghasilkan ekstrak fenol dari rosemary dengan 

metahol lebilh tinggi dibandingkan dengan aseton yaitu 20,41 % dan 18,62 %. Ini 

berarti senyawa eugenol optimal larut dalam pelarut golongan alkohol 

dibandingan dengan pelarut golongan keton. Etanol memiliki gugus fungsi polar 
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yakni –OH dan non polar (C2H5). Gugus non polar tersebut yang dapat 

melarutkan senyawa eugenol. Sehingga eugenol lebih mudah larut dalam etanol 

dibandingkan dengan metanol dan aseton. Selain itu, semakin meningkatnya 

waktu ekstraksi kadar eugenol semakin meningkat.  

Pemurnian eugenol dilakukan secara kimiawi. Ekstrak cengkeh direaksikan 

dengan 4% NaOH membentuk garam Na-eugenol, dimana komponen non polar 

tidak larut. Salah satu komponen non polar dalam ekstrak cengkeh adalah β-

caryoplyllene, sehingga dapat dipisahkan. Eugenol didapatkan dengan 

mereaksikan dengan 4 % HCl pada larutan garam Na-eugenol. Proses 

pemurnian eugenol metode kimia dapat meningkatkan kadar eugenol dari 58,6% 

menjadi 84,8% (Hasim, et al., 2016). Peningkatan kadar eugenol terjadi 15 menit 

pertama setelah eugenol dan NaOH bereaksi. Setelah 15 menit sedikit terjadi 

meningkatan kadar eugenol. Reaksi antara eugenol dan NaOH merupakan 

reaksi yang cepat mencapai kesetimbangan. Pereaksian pada suhu 50 ° C 

selama 75 menit dapat meningkatkan kadar eugenol sebesar 26,183 % 

(Daryono, 2015). 

Hasil analisa ragam (lampiran 4) menunjukkan bahwa interaksi jenis pelarut 

dan waktu ekstraksi berpengaruh nyata (α=0.05) terhadap kadar eugenol ekstrak 

daun cengkeh. Maka pengaruh utama faktor jenis pelarut dan waktu ekstraksi 

tidak terlalu banyak informasi yang didapatkan. Rerata kadar eugenol ekstrak 

daun cengkeh dengan jenis pelarut yang berbeda dapat dilihat pada tabel 4.10.  

 

Tabel 4.10   Rerata kadar eugenol ekstrak daun cengkeh pengaruh interaksi jenis 

pelarut dan waktu ekstraksi 

Jenis 
Pelarut 

Waktu Ekstraksi (menit) Rerata Eugenol (%) 

Etanol 15 81 ± 0.0058 a 
Etanol  10 76 ± 0.0404 ab 
Etanol  5 70 ± 0.0058 bc 
Metanol  15 65 ± 0.0306 cd 
Metanol  10 62 ± 0.0115 d 
Metanol  5 61 ± 0.0058 d 

Aseton  10 54 ± 0.0231 e 
Aseton  15 52 ± 0.0153 e 
Aseton  5 52 ± 0.0289 e 

Pembanding DMTR 5% = 0.0379 – 0.0434 

Keterangan: - Data merupakan rerata 3 ulangan 
- Huruf yang sama pada notasi menunjukkan tidak berbeda nyata 

(α=0.05) 
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Tabel 4.10 menunjukkan hasil uji lanjut DMRT 5% terhadap interaksi antara 

jenis pelarut dan waktu ekstraksi. Kadar eugenol tertinggi adalah hasil ekstraksi 

dengan pelarut etanol selama 15 menit. Namun hasil tersebut berbeda nyata 

dengan perlakuan ekstraksi dengan etanol 10 menit dan 5 menit. Perlakuan 

ekstraksi dengan pelarut metanol berbeda nyata pada perlakuan lama ekstraksi 

15 dan 10 menit, namun perlakuan waktu 10 dan 5 menit tidak berbeda nyata. 

Kadar eugenol terendah adalah perlakuan dengan pelarut aseton dimana tiap 

perlakuan waktu tidak memberikan perbedaan yang nyata.  

Berdasarkan hasil penelitian kadar eugenol sudah sesuai dengan literature 

dimana secara umum tamanan cengkeh mengandung eugenol antara 45–90 % 

(Kamatou, et al., 2012). Ekstraksi eugenol dari tanaman tulsi menggunakan 

pelarut metanol menghasilkan efisiensi ekstraksi yang memuaskan (Khalil, et al., 

2017). Namun ekstraksi eugenol dari kayu manis dengan etanol menghasilkan 

rendemen yang lebih tinggi dibandingkan dengan metanol (Katole, et al., 2016). 

Selain itu konsentrasi dari pelarut juga menentukan kadar eugenol hasil 

ekstraksi. Ekstraksi eugenol pada galangal rhizome dengan etanol 70 % 

menghasilkan eugenol lebih tinggi disbanding etanol 96% yaitu 4.85% dan 4.79% 

(Yugatama, et al., 2017). Ini berarti jenis pelarut memberikan pengaruh yang 

sangat nyata pada kadar eugenol. Eugenol merupakan senyawa golongan fenol 

yang memiliki kelarutan tinggi pada senyawa organik golongan alkohol. Diantara 

pelarut golongan alkohol etanol lebih efektif dibandingkan metanol. Hal tersebut 

disebabkan karena etanol semi polar dibandingkan dengan metanol. Senyawa 

eugenol kurang efektif larut dalam pelarut golongan keton. Sehingga 

penggunaan aseton dalam ekstrak senyawa eugenol kurang efektif. Selain itu 

perbedaan waktu ekstraksi juga mempengaruhi kadar eugenol dimana semakin 

lama waktu esktraksi kadar eugenol semakin tinggi. Namun kebalikan dengan 

pelarut aseton karena sifat pelarut aseton yang mudah menguap.  

 

4.4 Karakeristik Eugenol Daun Cengkeh 

4.4.1 Densitas 

      Densitas atau bobot jenis merupakan salah satu karakteristik penting 

dalam menentukan mutu ekstrak atau suatu senyawa. Densitas dari eugenol 

hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4.11. Densitas eugenol hasil ekstraksi 

dengan perlakuan perbedaan jenis pelarut dan waktu ekstraksi berkisar antara 
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1.0319-1.0325 1.06 g/cm3. Menurut SNI (1996) menyebutkan densitas minyak 

daun cengkeh berkisar dari 1,030-1,060. Sedangkan densitas dari senyawa 

eugenol sendiri adalah 1.064-1.070 (Indesso, 2006).  

 

Tabel 4.11   Rerata densitas eugenol ekstrak daun cengkeh dengan perlakuan 

perbedaan jenis pelarut dan waktu ekstraksi 

 

Pelarut Waktu ekstraksi 
(menit) 

Densitas 

Etanol  5 1.0322 ± 0.0019 
 10 1.0319 ± 0.0006 
 15 1.0321 ± 0.0011 
Metanol 5 1.0322 ± 0.0016 
 10 1.0320 ± 0.0014 
 15 1.0323 ± 0.0012 
Aseton 5 1.0323 ± 0.0019 
 10 1.0321 ± 0.0015 
 15 1.0325 ± 0.0033 

 

Densitas atau berat jenis merupakan kumpulan berat molekul dari berbagai 

komponen penyusun suatu sampel dalam volume yang telah ditentukan. Nilai 

densitas berkaitan dengan fraksi berat komponen yang terdapat dalam sampel. 

Berat molekul senyawa berbanding lurus dengan densitas. Semakin besar berat 

molekul suatu senyawa, maka densitasnya semakin tinggi. Densitas dari eugenol 

sudah sesuai dengan literatur yakni berkisar antara 1.037-1.077 gram/ml (Putri, 

dkk., 2014). Densitas minyak cengkeh yang diekstrak dengan metode meserasi 

menggunakan pelarut etanol sebesar 0.96 – 1 gram/ml. Sedangkan proses 

ekstraksi dengan pelarut N-heksan sebesar 0.720-0.789 gram/ml (Pratiwi, dkk., 

2016). Ekstraksi eugenol hasil penelitian lebih tinggi dibandingkan dengan 

literature tersebut. Densitas eugenol hasil isolasi dengan KOH lebih besar 

dibandingkan dengan Ba(OH)2. Disebabakan oleh pencucian eugenol lebih 

mudah dengan KOH dibandingkan Ba(OH)2 (Putri, et al., 2014). Berbedaan 

densitas dari eugenol kemungkinan disebabkan karena fraksi – fraksi berat dari 

sampel belum terekstrksi semua. Hal tersebut dapat terjadi karena keterbatasan 

daya larut dan waktu ekstraksi yang singkat. Selain itu faktor yang 

mempengaruhi densitas dari eugenol adalah alkali yang digunakan dalam proses 

isolasi.  
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Hasil analisa ragam (lampiran 4) menunjukkan bahwa jenis pelarut dan 

waktu ekstraksi tidak menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap densitas 

eugenol ekstrak daun cengkeh. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses 

pemurnian dari masing – masing perlakuan tidak memberikan perbedaan 

terhadap karakteristik eugenol. Jenis pelarut hanya memberikan perbedaan yang 

nyata terhadap kadar eugenol namun tidak pada karakteristik eugenol itu sendiri.  

 

4.4.2 Warna 

Pengukuran warna dilakukan dengan menggunakan color reader hingga 

diperoleh nilai L*, a* dan b*. Warna L* menyatakan tingkat kecerahan (gelap-

terang) dengan kisaran 0-100. Nilai 0 menyatakan sangat gelap atau hitam 

sedangkan nilai 100 menyatakan terang atau putih. Warna a* menyatakan warna 

hijau hingga merah dengan kisaran -100 sampai 100. Nilai negatif menunjukkan 

kecenderungan warna hijau dan nilai positif menunjukkan kecenderungan warna 

merah. Warna b* menyatakan warna biru hingga kuning dengan kisaran -100 

sampai 100. Nilai negatif menunjukkan kecenderungan warna biru dan nilai 

positif menunjukkan kecenderungan warna kuning.  

 

Tingkat Kecerahan (L*) 

Rerata tingkat kecerahan dari senyawa eugenol hasil ekstraksi daun cengkeh 

berkisar antara 26,2-31.8. Nilai tersebut berada dibawah angka 50 yang 

merupakan nilai tengah antara warna terang dan gelap. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa warna dari eugenol cenderung gelap. Tabel rerata tingkat 

kecerahan dari senyawa eugenol akibat pengaruh jenis pelarut dan waktu 

ekstraksi dapat dilihat pada tabel 4.12. 

 

Tabel 4.12   Rerata tingkat kecerahan eugenol hasil ekstraksi 

Jenis Pelarut Waktu Ekstraksi 
(menit) 

Tingkat kecerahan 

Etanol 5 27.8 ± 1.0171 
 10 29.3 ± 6.0335 
 15 35.5 ± 1.7933 
Metanol 5 26.6 ± 2.1667 
 10 26.6 ± 0.4168 
 15 26.2 ± 0.3564 
Aseton 5 27.9 ± 1.5834 
 10 27.1 ± 0.5551 
 15 27.5 ± 1.0030 
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Warna eugenol hasil ekstraksi cenderung gelap salah satunya disebabkan 

karena proses ekstraksi. Eugenol akan menjadi lebih gelap setelah berikatan 

dengan logam seperti Fe. Reaksi yang terjadi antara eugenol dan Fe adalah 

pelepasan atom H+ (Widayat, dkk., 2016). Eugenol hasil ekstraksi dengan pelarut 

etanol cenderung lebih cerah dibandingkan dengan pelarut metanol dan aseton. 

Perubahan warna eugenol menjadi gelap dapat disebabkan karena terjadinya 

oksidasi. Oksidasi eugenol dapat terjadi selama proses ekstraksi atau pemurnian 

akibat suhu atau bahan kimia. Selain itu eugenol merupakan senyawa yang 

sangat peka terhadap proses oksidasi akibat sinar matahari atau cahaya. Ini 

berarti pelarut metanol dan aseton mudah menyebabkan eugenol teroksidasi.  

 

Hasil analisa ragam (lampiran 4) menunjukkan bahwa interaksi jenis pelarut 

dan waktu ekstraksi menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap kecerahan 

eugenol ekstrak daun cengkeh. Maka pengaruh utama faktor jenis pelarut dan 

waktu ekstraksi tidak terlalu banyak informasi yang didapatkan. Dilakukan uji 

lanjut DMRT 5 % untuk mengetahui keragaman tingkat kecerahan eugenol. 

Rerata tingkat kecerahan akibat perlakuan jenis pelarut dapat dilihat pada tabel 

4.13 

 

Tabel 4.13   Uji lanjut DMRT 5% tingkat kecerahan eugenol 

Jenis 
Pelarut 

Waktu Ekstraksi (menit) Tingkat kecerahan 

Etanol 15 35.5 a 
Etanol  10 29.3 ab 
Aseton 5 27.9 b 
Etanol  5 27.8 b 
Aseton  15 27.5 b 
Aseton  10 27.1 b 

Metanol 5 26.6 b 
Metanol  10 26.6 b 
Metanol 15 26.2 b 

Pembanding DMTR 5% = 4.0215 – 4.6090 

Keterangan: - Data merupakan rerata 3 ulangan 

- Huruf yang sama pada notasi menunjukkan tidak berbeda nyata (α=0.05) 

 

 

Tabel 4.13 menunjukkan hasil uji lanjut DMRT 5 %. Tingkat kecerahan 

tertinggi eugenol didapatkan dari proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut 

etanol selama 15 menit. Hasil tingkat kecerahan tersebut tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan ekstaksi etanol 10 menit. Namun berbeda nyata dengan 
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perlakuan lainnya yang menngunakan pelarut metanol dan aseton. Ini berarti 

pelarut metanol dan aseton memiliki sifat yang lebih reaktif dibandingkan dengan 

pelarut etanol. Sifat reaktif tersebut menyebabkan senyawa eugenol hasil 

ekstraksi mudah mengalami oksidasi dan menghasilkan warna yang cenderung 

gelap.  

 

Tingkat Kemerahan (a*) 

Tingkat kemerahan eugenol hasil ekstraksi dengan perlakuan perbedaan 

pelarut dan waktu ekstraksi berkisar antara 0.8 sampai 11.3. Nilai tersebut 

bernilai positif dan terletak dibawah angka 50. Hal tersebut menandakan eugenol 

memiliki nilai merah tingkat rendah atau mendekati warna biru (titik 0). Rerata 

tingkat kemerahan ekstrak eugenol dengan perlakuan perbedaan pelarut dan 

waktu ekstraksi dapat dilihat pada tabel 4. 14 

 

Tabel 4.14   Rerata tingkat kemerahan eugenol hasil ekstraksi 

Jenis Pelarut Waktu Ekstraksi 
(menit) 

Tingkat kemerahan 

Etanol 5 1.8 ± 3.0884 
 10 5.2 ± 9.7036 
 15 0.8 ± 3.2692 
Metanol 5 3.0 ± 4.9188 
 10 1.6 ± 1.6787 
 15 1.8 ± 0.7371 
Aseton 5 6.8 ± 5.6348 
 10 11.3 ± 2.8219 
 15 5.0 ± 1.6840 

Keterangan: - Data merupakan rerata 3 ulangan 
 
 

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan tingkat kemerahan yang beragam pada 

perlakuan yang berbeda. Eugenol hasil ekstraksi dengan pelarut aseton lebih 

tinggi dibandingkan pelarut etanol dan metanol. Tingkat kemerahan eugenol hasil 

ekstraksi dengan pelarut aseton berkisan antara 5-11.3. Sedangkan eugenol 

dengan pelarut etanol 0.8-5.2 dan pelarut metanol kisaran 1.6-3. Hal tersebut 

menandakan perbedaan pelarut menyebabkan tingkat kemerahan yang berbeda 

pada eugenol. Pelarut dari golongan alkohol menghasilkan tingkat kemerahan 

yang lebih rendah dibandingkan dengan pelarut golongan keton.  

 
Hasil analisa ragam (lampiran 4) menunjukkan bahwa jenis pelarut 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat kemerahan eugenol 

sedangkan waktu ekstraksi tidak menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap 
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tingkat kemerahan eugenol ekstrak daun cengkeh. Rerata tingkat kemerahan 

eugenol ekstrak daun cengkeh dengan perlakuan jenis pelarut dapat dilihat pada 

tabel 4.15. 

 
Tabel 4.15   Rerata tingkat kemerahan eugenol ekstrak daun cengkeh 

dengan jenis pelarut yang berbeda 

Pelarut Tingkat kemerahan (%) BNT 5% 

Aseton 7.7 ± 3.2604 a 4.3 
Etanol 2.6 ± 2.3465 ab 

Metanol 2.1 ± 0.7724 b 

Keterangan: - Data merupakan rerata 3 ulangan 
- Huruf yang sama pada notasi menunjukkan tidak berbeda nyata (α=0.05) 

 
 

Berdasarkan tabel 4.15   rerata tingkat kemerahan eugenol hasil ektraksi 

dengan pelarut aseton lebih tinggi dan berbeda nyata dengan pelarut metanol. 

Hal tersebut dapat terlihat dari notasi yang berbeda. Tingkat kecerahan eugenol 

dengan pelarut aseton tidak berbeda nyata dengan eugenol dengan pelarut 

etanol. Sedangkan tingkat kemerahan eugenol hasil ekstrak metanol tidak 

berbeda nyata dengan eugenol hasil ekstrak etanol.  

 

Tingkat Kekuningan (b*) 

Tingkat kekuningan eugenol hasil ekstraksi dengan perlakuan perbedaan 

pelarut dan waktu ekstraksi berkisar antara 4.2 sampai 12.1. Nilai tersebut 

bernilai positif dan terletak dibawah angka 50. Hal tersebut menandakan eugenol 

memiliki nilai kekuningan tingkat rendah dan lebih mendekati warna hijau (0). 

Rerata tingkat kekuningan ekstrak eugenol dengan perlakuan perbedaan pelarut 

dan waktu ekstraksi dapat dilihat pada tabel 4. 15 

 

Tabel 4.16   Rerata tingkat kekuningan eugenol hasil ekstraksi 

Jenis Pelarut Waktu Ekstraksi 
(menit) 

Tingkat kekuningan 

Etanol 5 6.5 ± 1.2454 
 10 10.0 ± 10.3454 
 15 12.1 ± 0.6012 
Metanol 5 5.8 ± 3.4763 
 10 4.7 ± 0.5048 
 15  4.2 ± 0.7881 
Aseton 5 7.2 ± 2.9941 
 10 8.1 ± 0.6586 
 15 6.4± 1.4660 

Keterangan: - Data merupakan rerata 3 ulangan 
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 Perbedaan pelarut selama proses ekstraksi menghasilkan tingkat 

kekuningan yang berbeda-beda. Tingkat kekuningan eugenol yang diektrak 

dengan etanol lebih tinggi yakni 6.5-12.1. Hal tersebut menunjukkan 

kecenderungan warna eugenol lebih kuning dibandingkan pelarut yang lainnya. 

Sedangkan tingkat kekuningan eugenol hasil ekstraksi dengan pelarut metanol 

lebih rendah dibandingkan yang lain yakni 4.2-5.8. Hal tersebut menendakan 

warna eugenol mendekati hijau (0).  

 

Hasil analisa ragam (lampiran 4) menunjukkan bahwa jenis pelarut dan 

waktu ekstraksi tidak menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap tingkat 

kekuningan eugenol ekstrak daun cengkeh. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

proses ekstraksi dan pemurnian dari masing – masing perlakuan tidak 

memberikan perbedaan terhadap karakteristik kekuningan eugenol. 

 

4.5 Perlakuan Terbaik 

Pemilihan perlakuan terbaik ditentukan melalui metode multiple attribute 

(Zeleny, 1982). Multiple attribute merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. 

Tahapan dari metode ini adalah yang pertama menentukan nilai bobot untuk 

setiap atribut kemudian dilanjutkan dengan proses perangkingan yang akan 

menyeleksi alternatif yang sudah diberikan (Kusumadewi, 2005). Kriteria 

penilaian meliputi parameter rendemen, kadar eugenol dan karakteristik eugenol 

berupa densitas dan warna. Perlakuan P1T3 (etanol 15 menit) memiliki nilai 

terendah sehingga dapat dikatakan sebagai perlakuan terbaik. Tabel 4.17 

menunjukkan bahwa perlakuan terbaik berdasarkan metode multiple attribute 

adalah ekstraksi dengan pelarut etanol selama 15 menit. 

 

 

Tabel 4.17   Data perlakuan terbaik 

 

Perlakuan Rendemen 
(%) 

Kadar 
eugenol 

(%) 

Densitas 
(gram/ml) 

Kecerahan 
(L*) 

Kemerahan 
(a*) 

Kekuningan 
(b*) 

Pelarut 
etanol 90 
% selama 
15 menit 

18.63 81 1.0321 
 

35.5 
 

0.8 
 

12.1 
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Perlakuan terbaik merupakan hasil ekstraksi dengan pelarut etanol 90 % 

dengan waktu ekstraksi 15 menit. Rendemen yang dihasilkan adalah 18.63%. 

Rendemen hasil ekstraksi daun cengkeh tersebut lebih tinggi dibandingkan 

dengan metode distilasi uap dan hidrodistilasi yang biasa digunakan 

masnyarakat umum. Ekstrak daun cengkeh dengan distilasi uap menghasilkan 

rendemen sebesar 3 – 4.8 % sedangkan hidrodistilasi menghasilkan rendemen 

3.8-5.1% (Milind dan Khanna, 2011 dan Renaud, B dan Pascal D, 2016). Kadar 

eugenol yang dihasilkan lebih dari standar SNI yang ditetapkan yaitu lebih besar 

dari 75%. Kadar eugenol yang dihasilkan sebesar 81 %. Selain pengaruh 

gelombang mikro dan suhu ekstraksi, pemilihan jenis pelarut dan waktu yang 

tepat juga mempengaruhi peningkatan kadar eugenol. Densitas dari eugenol 

hasil ekstraksi belum mencapai standar densitas eugenol perdagangan yaitu 

1.064-1.070 (Indesso, 2006). Namun sudah memenuhi standar minyak daun 

cengkeh menurut SNI yakni pada kisaran 1.03-1.06. Tingkat kecerahan eugenol 

yang dihasilkan cenderung gelap yakni 35.5 Selama proses ekstraksi eugenol 

kontak langsung dengan pelarut alkohol (etanol dan metanol) yang dapat 

melepaskan atom H+ sehingga warnanya cenderung gelap.  

 

4.6 Analisa GC-MS eugenol hasil perlakuan terbaik 

Isolasi eugenol dari perlakuan ekstraksi dengan pelarut etanol selama 15 

menit dilakukan analisa GC-MS (Shimadzu-QP-2010). Temperature program 40 

– 250 º C, temperature injek 250 º C, mode injek:split 100:1, colum flow 0,70 

ml?mn, purge flow 3 ml/mn dan tekanan inlet 24.9 kPa dengan total waktu elusi 

tiap sampel adalah 50 menit. Hasil analisa menghasilkan 100% isoeugenol 

gambar 4. 14 
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Gambar 4. 14   Analisa GC-MS hasil pemurnian ekstrak daun cengkeh perlakuan 

etanol 15 menit 

 

Tabel 4. 17   Data hasil analisa GC eugenol hasil isolasi ekstrak daun cengkeh 

Senyawa terdeteksi R time 
(menit) 

Area Height konsentrasi 

Isoeugenol  23.903 440911 422316 100.000% 

 

 

Gambar 4.15   Kromatogram standar eugenol (Harnani., dkk, 2010) 
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Gambar 4.16   Kromatogram standar isoeugenol (Riyanto., dkk, 2015) 

 

 

Hasil uji selektivitas menunjukkan peak area pada retention time (RT) 23.903 

menit merupakan senyawa isoeugenol (gambar 4.14). Kromatografi GC 

menunjukkan isoeugenol sebagai komponen utama dalam sampel. Retention 

time (RT) 24.5 menit memperlihatkan senyawa cis isoeugenol sedangkan menit 

ke 26.3 menit memperlihatkan trans isoeugenol (gambar 4.16)(Riyanto., dkk, 

2015). Secara umum senyawa yang terdapat alami dalam ekstrak cengkeh 

adalah eugenol dengan retention time (RT) 13.994 menit pada gambar 4.15 

(Harnani., dkk, 2010). Isoeugenol merupakan hasil isomerasi dari eugenol, 

perbedaan struktur eugenol dan isoeugenol dapat dilihat pada gambar 4.17. 

Eugenol dan isoeugenol memiliki rumus molekul yang sama. Terjadi reaksi 

isomerisasi, dimana ikatan rangkap pada gugus alkenil pindah ke posisi 

konyugasi dengan ikatan rangkap pada cincin benzene eugenol (Riyanto., dkk, 

2015). Isomerasi eugenol menjadi eugenol dilakukan dapat terjadi jika kontak 

dengan KOH, yaitu dengan mereaksikan 5 bagian eugenol dan 12,5 bagian 

kalium dalam 18 bagian amil alkohol, kemudian dipanaskan pada suhu 140 ºC 

selama 15-20 jam (Syaflan, 1996). Kemungkinan terjadinya isomerasi pada 

eugenol tidak sengaja selama proses ekstraksi dan isolasi yang melibatkan 

alkohol dan alkali. Selain itu isomerisasi juga dapat terjadi karena perpindahan 

electron akibat gelombang mikro selama proses ekstraksi.  
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Gambar 4.17   struktur eugenol dan isoeugenol (Converti., et al, 2010) 
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V     PENUTUP 

5.1    Kesimpulan 

- Interaksi antara perlakuan jenis pelarut dan waktu ekstraksi memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap rendemen hasil ekstraksi, kadar 

eugenol dan tingkat kecerahan eugenol 

- Perlakuan jenis pelarut berpengaruh nyata terhadap tingkat kemerahan 

senyawa eugenol hasil ekstraksi 

- Perlakuan terbaik ekstraksi eugenol daun cengkeh diperoleh dari ekstraksi 

menggunakan pelarut etanol 90 % selama 15 menit.  Didapatkan rendemen 

sebesar 18.63%, kadar eugenol 81 %, densitas 1.0321 dan tingkat 

kecerahan 35.5 

- Ekstraksi dengan pelarut metanol 15 menit menghasilkan rendemen setara 

dengan ekstraksi etanol 10 menit dengan kadar eugenol 61-65 % dan belum 

memenuhi SNI 

- Ekstraksi dengan aseton menghasilkan rendemen 9-11 % dengan kadar 

eugenol 52-54 % dan belum memenuhi SNI 

- Kadar eugenol hasil ekstraksi etanol sudah sesuai dengan SNI yakni lebih 

dari 75 % 

 

5.2    Saran  

- Perlu dilakukan penelitian dengan rentang waktu ekstraksi yang lebih lama 

- Sebelum melakukan penelitian penting mengetahui karakteristik alat yang 

akan digunakan dalam mengekstrak 

- Perlu dilakukan penelitian yang khusus membahas pengaruh proses 

ekstraksi terhadap warna eugenol 

- Perlu pengujian senyawa  menggunakan GC-MS pada masing-masing 

perlakuan pelarut 
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