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AHMED ALWY AL AZMI. 145100200111001. Rancang Bangun 
Mesin Ekstraktor Propolis Berbasis Automatic 
“REHEATER” (Resistive Heating With Vacuum Filter) 
Pembimbing Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA dan Joko 
Prasetyo, STP. M.Si 
 

RINGKASAN 
 

Indonesia adalah salah satu negara kaya fauna yang 

bermanfaat bagi manusia salah satunya lebah. Produk lebah 

antara lain madu, polen, royal jelly, lilin lebah, dan propolis. Dari 

berbagai produk lebah tersebut, propolis merupakan produk 

yang memiliki respon pasar sangat baik. Hal ini dikarenakan 

dalam propolis terkandung bahan aktif diantaranya flavonoid 

yang berpotensi sebagai sumber antioksidan berskala tinggi 

yang diproduksi oleh lebah. Penggunaan propolis tidak dapat 

dalam bentuk mentah (raw propolis), melainkan harus 

dimurnikan terlebih dahulu dengan ekstraksi.Metode maserasi 

banyak digunakan untuk ektraksi propolis, namun memerlukan 

waktu lama dan hasil ektrasksi tidak maksimal. Maka dilakukan 

penelitian rancang bangun mesin ekstraktor propolis berbasis 

automatic “REHEATER” (resistive heating with vacuum filter).  

Metode resistive heating diterapkan untuk mempercepat 

penghantaran panas dan mendapatkan panas yang lebih 

homogen. Digabungkan dengan vacuum filter untuk 

memisahkan hasil ekstraksi serta box control untuk kontrol 

otomatis. Dari hasil penelititian Mesin ekstraktor propolis 

berbasis automatic “REHEATER” (resistive heating with vacuum 

filter) memiliki efisiensi daya sebesar 91%. Selain itu hasil 

ekstraksi memiliki kandungan flavonoid 64.53 μg/ml, sedangkan 

metode konvensional 32.29 μg/ml. 

  

Kata kunci : Propolis, Ekstraksi, Flavonoid, Resistive Heating, 

Vacuum Filter  
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AHMED ALWY AL AZMI. 145100200111001. Design of The 
Propolis Extractor Machine Based Automatic “REHEATER” 
(Resistive Heating With Vacuum Filter) Supervisors : Dr. Ir. 
Bambang Dwi Argo, DEA and Joko Prasetyo, STP. M.Si 
 

SUMMARY 
 

Indonesia is a country which has various beneficial  

fauna for humans such as bees. Bee products include honey, 

pollen, royal jelly, beeswax, and propolis. Of the various bee 

products, propolis is a product that has a very good market 

response. This is because in propolis contained active 

ingredients such as flavonoids that have the potential as a 

source of high-scale antioxidants produced by bees. The use of 

propolis can not be in raw form (raw propolis), but must be 

purified first with extraction. Maseration method is widely used 

for the extraction of propolis, but it takes a long time and the 

results of extraction is not maximal. then the research is design 

of propolis extractor machine based automatic “REHEATER” 

(resistive heating with vacuum filter). 

 The resistive heating method is applied to accelerate 

heat dissipation and obtain more homogeneous heat. Combined 

with vacuum filter to separate the extraction results and box 

control for automatic control. From the research result of 

propolis extractor machine based automatic “REHEATER” 

(resistive heating with vacuum filter) has a power efficiency of 

91%. In addition, the extraction results contain 64.53 μg / ml 

flavonoid, while the conventional method is 32.29 μg / ml. 

 

Keywords : Propolis, Extraction, Flavonoid, Resistive Heating, 

Vacuum Filter   
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BAB 1 

PEDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara kaya fauna yang 

bermanfaat bagi manusia salah satunya lebah. Produk 

lebah antara lain madu, polen, royal jelly, lilin lebah, dan 

propolis (Harsanto dan Mahani, 2011). Dari berbagai produk 

lebah tersebut, propolis merupakan produk yang memiliki 

respon pasar sangat baik. Hingga saat ini pemintaan pasar 

terhadap propolis terus meningkat hingga mencapai 

peningkatan 20% pertahun. Propolis adalah sejenis resin 

yang dikumpulkan lebah dari berbagai tumbuhan yang 

bercampur dengan saliva dan enzim lebah yang digunakan 

untuk membangun sarang (Bankova, 2008). Selama ini, 

propolis dikenal masyarakat Indonesia bahkan dunia 

sebagai obat mujarab untuk berbagai jenis penyakit. Hal ini 

dikarenakan dalam propolis terkandung bahan aktif 

diantaranya flavonoid yang berpotensi sebagai sumber 

antioksidan berskala tinggi yang diproduksi oleh lebah 

(Bankova, 2008). Mengimpor ekstrak propolis dari luar 

dinilai lebih praktis dan menguntungkan bagi swasta. Saat 

ini, pasar umum sudah mulai mengenal propolis dengan 

baik. Pasar yang besar ini ternyata belum diikuti oleh 

produksi yang memadai karena ketersediaan propolis di 

alam memang terbatas. Diakui bahwa produksi propolis 

mentah dalam negeri tergolong cukup sayangnya masih 

menghadapi kesulitan untuk mengolahnya karena 

keterbatasan teknologi  (Harsanto dan Mahani, 2011). 

Penggunaan propolis tidak dapat dalam bentuk mentah 

(raw propolis), melainkan harus dimurnikan terlebih dahulu 

(Pietta et al, 2000),. Salah satu metode yang paling penting 

dalam memproduksi propolis adalah ekstraksi. Ekstraksi 
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pada propolis bertujuan untuk menghilangkan lilin lebah 

menghilangkan komponen tidak aktif lain seperti senyawa 

balsam-resin (Bankova, 2007). Umumnya, propolis di 

ekstraksi dengan maserasi selama lebih dari 72 jam. 

Maserasi banyak digunakan di industri namun tidak efektif 

dan efisien untuk mengekstrak senyawa bioaktif karena 

membutuhkan waktu yang lama dan jumlah pelarut yang 

banyak. Metode lain adalah dengan Microwave Assisted 

Extraction (MAE) yang dapat menghasilkan propolis dengan 

rendemen yang lebih tinggi, namun memiliki kelemahan 

pada unwanted wax yang masih terdapat pada ekstrak 

propolis. Hal tersebut dikarenakan energi yang diberikan 

pada propolis tidak sepenuhnya terserap resin (Bankova, 

2007). 

Untuk itu dibutuhkan mesin penghasil propolis dengan 

waktu yang singkat dan kualitas hasil yang mampu 

bersaing. Dengan penelitian rancang bangun mesin 

ekstraktor propolis berbasis automatic “REHEATER” 

(resistive heating with vacuum filter) yang dimana resistive 

heating merupakan teknologi ekstraksi dengan 

memanfaatakan arus listrik yang mengakibatkan bangkitnya 

panas internal dari bahan sehingga ekstraksi menjadi lebih 

cepat dan sempurna (Darra et al., 2012). Teknologi ini 

memiliki kelebihan diantaranya proses yang cepat sehingga 

mengurangi kerusakan nutrisi dan zat bioktif, termasuk 

flavonoid, meningkatkan efisiensi bahan baku sehingga 

menghemat biaya  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dituju pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Bagaimana rancang bangun Bangun ekstraktor propolis 

berbasis automatic “REHEATER” (resistive heating with 

vacuum filter) ? 

2. Berapa efisiensi energi dari mesin ekstraktor propolis 

berbasis automatic “REHEATER” (resistive heating with 

vacuum filter)  ? 

3. Bagaimana kualitas hasil ekstrak proplis menggunakan 

ekstraktor propolis berbasis automatic “REHEATER” 

(resistive heating with vacuum filter)? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Membuat rancang bangun ekstraktor propolis berbasis 

automatic “REHEATER” (resistive heating with vacuum 

filter). 

2. Mengetahui efisiensi energi dari mesin ekstraktor 

propolis berbasis automatic “REHEATER” (resistive 

heating with vacuum filter). 

3. Mengetahui kualitas hasil ekstrak propolis dari mesin 

ekstraktor propolis berbasis automatic “REHEATER” 

(resistive heating with vacuum filter). 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari penilitian ini yaitu : 

Bagi masyarakat dan industri dapat mengaplikasikan 

teknologi ekstraksi propolis berbasis resistive heating yang 

lebih modern, murah dan efektif dalam ekstraksi propolis. 

Selain itu memberikan informasi suhu optimum yang 

digunakan pada saat ekstraksi untuk mempercepat proses 

ekstraksi. Penerapan teknologi diharapkan mampu 

mengangkat kualitas hidup masyarakat 
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Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai solusi 

alternatif mesin produksi propolis sehingga membantu 

pemerintah dalam mewujudkan peningkatan kualitas produk 

obat herbal perkebunan lebah madu yang ada di Indonesia. 

Serta meningkatkan produksi propolis nasional. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Penelitian ini perlu diberikan beberapa batasan 

permasalahan dengan tujuan agar pembahasan tidak 

meluas dan menyimpang dari tujuan. Batasan masalah 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pembuatan rancang bangun ini hanya sampai tahap 

prototype, tidak sampai skala besar dan industri. 

2. Pengujian hasil ekstraksi menggunakan metode uji 

sensoris dan uji kadar flavonoid menggunakan metode 

spektrofotometri uv vis 

3. Pengujian mesin ekstraktor propolis berbasis automatic 

“REHEATER” (resistive heating with vacuum filter) 

menggunakan tegangan standar PLN sebesar 220 V. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Propolis 

Propolis merupakan campuran resin yang dikumpulkan 

oleh lebah dari kuncup pohon, cairan tanaman, dan sumber 

flora lain, kemudian dicampur dengan air liurnya, yang 

digunakan untuk menambal dan mensterilkan sarangnya. Kata 

propolis diambil dari bahasa yunani yang terdiri atas pro yang 

berarti penjaga dari dan polis yang berarti kota. Secara umum 

propolis berfungsi sebagai penjaga koloni lebah dan produknya 

dari serangan mikroorganisme (Salatino et al., 2005). 

Lebah menggunakan propolis sebagai sealer tujuan 

umum, untuk menghaluskan dinding internal sarang dan 

sebagai penghalang pelindung terhadap penyusup (Burdock, 

1998). Propolis yang dikumpulkan oleh lebah dari berbagai 

tumbuhan, yang bercampur dengan saliva dan berbagai enzim 

sehingga menghasilkan resin baru yang berbeda.  Propolis 

mempunyai aktivitas antibakteri, antikapang, antivirus dan 

aktivitas biologis lain seperti antiinflamasi, anestesi lokal, 

hepatoprotektor, anti tumor, dan imunostimulan (Bankova, 2007; 

Fearnley, 2005; Lotfy, 2006). 

Propolis  kaya akan mineral (Cu, Fe, Mg dan Zn), vitamin 

C, vitamin E, pro vitamin A dan vitamin B komplek.  Selain 

mengandung asam amino dan lemak, juga mengandung 

senyawa fenol heterogenik. Senyawa fenol heterogenik yang 

terkandung dalam propolis terdiri atas flavonoid, fenilpropanoid 

dan asam fenol berfungsi sebagai antioksidan, antimikroba 

antikanker dan antiimflamsi (Gojmerac, 1980). Bahan aktif 

dalam propolis, seperti senyawa flavonoid dan capeic acid 

phenethyl ester, telah banyak dimanfaatkan untuk kesehatan 

terutama sebagai bahan antikanker. Saccharomyces cerevisiae 
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merupakan sel eukariot yang dapat dijadikan model pengujian 

aktivitas antikanker suatu bahan (de Castro et al., 2011). 

Secara umum propolis terdiri dari 50% resin dan balsam 

nabati, 30% lilin, 10% minyak esensial dan aromatik, 5% serbuk 

sari dan 5%berbagai zat lain, termasuk sampah organik 

(Burdock, 1998). Lilin dan kotoran organik dihilangkan selama 

pemrosesan, biasanya dengan ekstraksi etanol, dan propolis 

tingtur (balsam) bisa diperoleh ekstrak propolis. Yang sebagian 

besar kandungannya senyawa bioaktif propolis. Lebih dari 300 

senyawa, di antaranya polifenol, terpenoid, steroid, gula dan 

asam amino telah terdeteksi dalam propolis mentah. Jumlah 

propolis  dipengaruhi oleh faktor botani dan geografis, serta oleh 

musim pengumpulan (Aim et al., 2007; Bankova, et al., 2000). 

Pelarut untuk ekstraksi propolis dapat dilihat pda tabel berikut : 

Tabel 2.1 Pelarut untuk ekstraksi propolis 

Air Metanol Etanol Kloroform 
Dikloromet

ana 

Antosianin 
pati 
tanin 

saponin 
terpenoid 

polipeptida 
dan 

lektin 

Antosianin
terpenoid 
saponin 

tanin 
santosilin 

totarol 
quassinoid

lakton 
flavon 
fenon 

polifenol 
polipeptida 

dan 
lektin 

Tanin 
polifenol 

poliasetilen 
terpenoid 

sterol 
dan 

alkaloid 

Terpenoid 
flavonoid 

Terpenoid, 
tanin 

polifenol, 
polasetilen 

sterol 
dan 

alkaloid 

(Sumber: Fokt et al., 2010) 
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2.2 Flavonoid 

Flavonoid merupakan senyawa fenol yang terdapat dalam 

propolis dan kadarnya berhubungan dengan warna sarang 

lebah. Propolis yang berwarna lebih gelap mengandung 

flavonoid lebih banyak, sehingga hasilnya yang lebih banyak 

dibandingkan dengan propolis berwarna lebih muda (Woo, 

2004). 

Berbagai jenis senyawa, kandungan dan aktivitas 

antioksidatif flavonoid sebagai salah satu kelompok antioksidan 

alami yang terdapat pada sereal, sayur sayuran dan buah, telah 

banyak dipublikasikan. Flavonoid berperan sebagai antioksidan 

dengan cara mendonasikan atom hidrogennya atau melalui 

kemampuannya mengkelat logam, berada dalam bentuk 

glukosida (mengandung rantai samping glukosa) atau dalam 

bentuk bebas yang disebut aglikon (Redha, 2010). 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka C6 – C3 – C6 Flavonoid 

(sumber : Redha, 2010) 

Flavonoid mempunyai kerangka dasar 15 atom karbon 

yang terdiri dari dua cincin benzen (C6) terikat pada suatu rainai 

propana (C3) sehingga membentuk suatu susunan C6-C3-C6 

(Lenny, 2006).  Flavonoid yang terkonsentrasi di propolis adalah 
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antioksidan kuat.. Pengukuran konsumsi radikal 1,1-difenil-2-

pikrilhidrazil (DPPH) terkait dengan kemampuan intrinsik suatu 

zat atau campuran kompleks untuk menyumbangkan atom 

hidrogen atau elektron ke senyawa reaktif ini dalam sistem 

homogen. propolis mampu meningkatkan respon imun seluler 

melalui peningkatan mRNA untuk interferon-γ dan mengaktifkan 

produksi sitokin (Fishcer et al., 2007). 

2.3 Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses penarikan komponen aktif 

yang terkandung dalam suatu bahan yang menggunakan bahan 

pelarut yang sesuai dengan kelarutan komponen aktifnya. 

Faktor yang menentukan berhasilnya proses ekstraksi adalah 

kualitas dari pelarut yang dipakai dan memenuhi syarat yakni 

diantaranya  pelarut dapat melarutkan semua volatil dan  

bersifat inert atau tidak bereaksi dengan bahan yang diestraksi. 

Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan 

senyawa yang akan diisolasi. Sebelum memilih suatu metode, 

target ekstraksi perlu ditentukan terlebih dahulu. Ada beberapa 

target ekstraksi, diantaranya Senyawa bioaktif yang tidak 

diketahui, senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme 

dan sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang 

berhubungan secara struktural (Sarker et al., 2006).  

2.3.1 Maserasi 

Maserasi merupakan proses perendaman sampel dengan 

pelarut yang digunakan, pada temperatur ruangan. Pemilihan 

pelarut untuk proses maserasi akan memberikan efektifìtas 

yang tinggi dengan memperhatikan kelarutan senyawa bahan 

alam terhadap pelarut tersebut (Lenny, 2006). Maserasi adalah 

ekstraksi menggunakan pelarut dengan beberapa kali 

pengocokan atau pengadukan pada temperatur kamar. Secara 

teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip pencapaian 

konsentrasi pada keseimbangan (Ferdiansyah, 2006).  
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Maserasi merupakan proses yang sangat menguntungkan 

dalam isolasi senyawa bahan alam. Perendaman sampel 

tumbuhan dengan maserasi akan terjadi kontak sampel dan 

pelarut yang cukup lama. Terdistribusinya pelarut organik yang 

terus menerus ke dalam sel tumbuhan mengakibatkan 

perbedaan tekanan di dalam dan di luar sel. Sehingga, 

pemecahan dinding dan membran sel dan metabolit sekunder 

yang becada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut 

organik. Hal ini membuat ekstraksi senyawa berlangsung 

sempurna karena lama perendaman yang dilakukan (Baraja, 

2008). 

Kelebihan metode maserasi adalah sederhana, relatif 

murah, tidak memerlukan peralatan yang rumit, terjadi kontak 

antara sampel dan pelarut yang cukup lama dan dapat 

menghindari kerusakan komponen senyawa yang tidak tahan 

panas. 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. Namun di sisi lain, metode maserasi dapat menghindari 

rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabi (Mukhriani, 

2014). 

2.3.2 Microwave Assisted  

MAE adalah metode ekstraksi yang memanfaatkan radiasi 

gelombang mikro untuk mempercepat ekstraksi selektif melalui 

pemanasan pelarut secara cepat dan efisien (Jain et al., 2009). 

Ekstraksi berbantu gelombang mikro memiliki kelebihan 

dibandingkan esktraksi dengan pemanasan konvensional. 

Kelebihan tersebut diantaranya, waktu ekstraksi yang lebih 

cepat, kebutuhan pelarut lebih sedikit dan rendemen ekstraksi 

yang lebih tinggi. 
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Menurut beberapa hasil penelitian, MAE meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas ekstraksi bahan aktif berbagai jenis 

rempah-rempah, tanaman herbal, dan buah-buahan (Calinescu 

et al., 2001). Gelombang mikro mengurangi aktivitas enzimatis 

yang merusak senyawa target (Salas et al., 2010). 

2.3.3 Ultrasound 

Energi dalam ultrasonik merupakan intensitas gelombang 

ultrasonik yang merambat dan membawa energi pada suatu 

luas permukaan per satuan waktu. Jika energi gelombang 

ultrasonik tersebut melalui jaringan, maka akan melepaskan 

energi kalor sehingga terjadi pemanasan yang mengakibatkan 

suhu jaringan meningkat dan menimbulkan efek kavitasi, yaitu 

pembentukan, pertumbuhan dan pecahnya gelembung didalam 

sebuah cairan. Ketika gelembung pecah mendekati atau pada 

permukaan solid, maka permukaan solid tersebut memberikan 

resistensi terhadap aliran cairan. Hal ini menyebabkan cairan 

microjet mengarah pada permukaan material dengan kecepatan 

sampai dengan 200m s-1 (Bendicho dan Lavilla, 2000). 

Penggunaan ultrasonik dapat meningkatkan rendemen 

dan kualitas produk yang dihasilkan dibandingkan dengan 

ekstraksi konvensional menggunakan soxhlet. keunggulan 

metode ekstraksi menggunakan bantuan ultrasonik 

dibandingkan metode ekstraksi yang ada yaitu metode 

konvensional menggunakan soxhlet, ekstraksi menggunakan 

fluida superkritik dan juga ekstraksi berbantuan microwave telah 

dilaporkan oleh beberapa peneliti (Jacques et al., 2007). 

Sampel ditempatkan dalam wadah ultrasonic dan 

ultrasound. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan 

mekanik pada sel hingga menghasilkan rongga pada sampel. 

Kerusakan sel dapat menyebabkan peningkatan kelarutan 

senyawa dalam pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksi 

(Mukhriani, 2014) 



11 
 

2.3.4 Resistive Heating 

Resistive heating adalah pemanasan bahan dengan cara 

melewatkan bahan pada aliran listrik. Pada resistive heating, 

bahan yang dilewati arus listrik memberi respon berupa 

pembangkitan panas secara internal akibat adanya tahanan 

listrik dalam bahan tersebut (Sastry, 2008). 

Pemanasan secara resistive atau resistive heating 

diterapkan untuk mempercepat penghantaran panas dan 

mendapatkan panas yang lebih homogen. Penerapan resitive 

heating memiliki kelebihan dibandingkan metode pemanasan 

lainnya yaitu pemanasannya seragam dan lebih cepat, bersih 

dan lebih ramah lingkungan serta energy yang dibutuhkan lebih 

efisien (Castro et al., 2004). Vibrasi sel menyebabkan terjadinya 

friksi dan disipasi dalam bentuk panas (Darra et al., 2012). 

2.4 Vacuum Filter 

Mesin vakum (vacuum machine) adalah mesin yang terdiri 

dari mesin pompa sentrifugal yang dirakit dengan komponen 

komponen vakum seperti tabung udara berisikan oli (chamber) 

serta selang (hose) yang dihubungkan dengan konektor (valve) 

ke tools untuk menarik udara dari dalam digantikan dengan oli. 

Dalam proses ini terjadi pergantian udara yang terjebak di 

dalam komponen yang sudah di rakit (assembly) yang harus di 

gantikan dengan oli secara utuh tanpa ada sisa udara terjebak 

didalamnya (Mulyanto, 2015). 

Vacuum filter digunakan untuk memisahkan cairan dan 

padatan yang terkandung didalam suatu bahan. Untuk 

memisahkan partikel padat dari cairan dengan melewatkan 

cairan melalui media penyaringan di mana zat padat akan 

tertinggal pada bagian filter. Teknologi untuk melaksanakan 

proses ini sering disebut sebagai `Mechanical Separation' 

karena pemisahan dicapai dengan cara fisik murni (Sivakumar, 

2011). 
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BAB 3 METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan januari sampai 

maret 2018 di bengkel Lastrindo Engineering. Pembuatan alat 

dilaksanakan di bengkel Lastrindo Engineering, Laboratorium 

Mekatronika (TEP FTP UB) dan Laboratorium Biokimia (THP 

FTP) Universitas Brawijaya. 

3.2 Alat dan Bahan Peneletian 

3.2.1 Alat 

Adapun peralatan yang digunakan dalam perancangan 

mesin ekstraktor propolis berbasis automatic “REHEATER” 

(resistive heating with vacuum filter)  ini adalah : 

a. Plat stainless steel : Berfungsi sebagai bahan utama  

   kerangka 

b. Pompa vakum  : Berfungsi untuk mempercepat  

  proses penyaringan  

c. penggaris  : Berfungsi sebagai alat pengukur  

  panjang  

d. Mur dan Baut : Berfungsi untuk menggabungkan  

  setiap bagian alat 

e. Kabel  : Berfungsi menyalurkan arus  

  listrik 

f. Relay  : Berfungsi sebagai instrumen  

  kontroler 

g. Obeng   : Berfungsi untuk mengencangkan  

  baut plus 

h. Kunci segi enam  : Berfungsi untuk mengencangkan  

  baut segi enam 

i. Avometer  : Berfungsi untuk mengukur Kuat  

  Arus, Tegangan dan Hambatan  

j. Bor  : Berfungsi untuk membuat lubang  

  pada komponen alat 
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k. Termokopel : Berfungsi untuk mengukur suhu 

l. Gerinda  : Berfungsi untuk memotong dan  

  menghaluskan material logam 

m. Las  : Berfungsi untuk menggabungkan  

  bagian alat yang terbuat dari  

  material logam 

n. Pemotong plat : Berfungsi memotong plat besi 

o. Tabung kaca : Sebagai tempat proses ektraksi 

p. Saklar  : Berfungsi menyambung dan  

  memtutuskan arus listrik 

q. Steker  : Berfungsi menghubungkan  

  dengan sumber listrik 

r. Besi 10 mm : Bahan pembuatan  elektroda 

s. Toples   : Sebagai wadah hasil ekstraksi 

t. Tabung sampel : Berfungsi sebagai kepala dan  

  tutup tabung kaca 

u. Lem silicon : Berfungsi untuk melapisi antara  

  tabung kaca dan besi  elektroda 

v. Lem epoxy : Berfungsi menghubungkan  

tabung kaca dan potongan       

tabung sampel 

w. Corong buchner : Berfungsi tempat penampung  

  hasil ekstraksi sebelum  disaring  

3.2.2  Bahan 

Adapun bahan yang digunakan dalam perancangan alat 

ini adalah : 

a. Raw Propolis : Berfebagai bahan utama  

  ekstraksi 

b. Etanol 70% : Sebagai pelarut raw propolis 

c. Kertas saring : Berfungsi untuk memisahkan  

  padatan dan hasil ekstrkasi 
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3.3 Metode Perancangan 

 Adapun tahapan perancangan mesin ekstraktor propolis 

berbasis automatic “REHEATER” (resistive heating with vacuum 

filter)  adalah sebagai berikut : 

 

  Mulai 

Pengkajian masalah 

Studi literatur 

Analisa dan perancangan desain 

Pembuatan alat 

Sesuai dengan 

rencana ? 

Selesai 

Modifikasi 

Pengujian alat 

Tidak 

Ya 

Gambar 3.1 Metode Peneltian 
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3.3.1 Pengkajian Masalah 

Pengkajian masalah merupakan tahap awal dari 

pembuatan alat Untuk mengetahui permasalahan berhubungan 

dengan proses ekstraksi propolis maka perlu mengamati 

permasalahan proses produksi produk propolis dari resin lebah 

skala home industry peternakan lebah. Selain itu mendata 

kebutuhan pasar akan propolis serta pemenuhannya terkait 

teknologi yang digunakan juga akan menentukan teknologi yang 

digunakan supaya mampu mengatasi kekurangan pada metode 

terdahulu.  

3.3.2 Studi Literatur 

Kajian pustaka perlu dilakukan untuk mempelajari teori 

yang berkaitan dengan konsep resistive heating dan vacuum 

filter dalam pengolahan propolis. Dasar teori digunakan untuk 

pendesainan dan pembuatan alat. Pustaka yang digunakan 

diadopsi dari jurnal nasional maupun internasional, buku, dan 

tulisan surat kabar baik yang dapat mengembangkan 

pemahaman mengenai perancangan mesin ektraktor propolis. 

3.3.3 Analisa dan Perancangan Desain 

Tahap ini dilakukan untuk menganalisa cara membuat 

alat yang sesuai dengan tujuan dan meperkirakan cara untuk 

mengatasi permasalahan. Selain itu pada tahap ini juga 

membuat desain gambar lengkap dengan ukuran, bahan, dan 

mekanisme kerja setiap komponen.   

3.3.4 Pembuatan Alat 

Proses pembuatan ekstraktor propolis berbasis 

automatic “REHEATER” (resistive heating with vacuum filter) 

dilakukan dengan membuat dan merakit komponen pada setiap 

bagian sesuai rancangan alat yang sudah ditentukan. Mesin 

ekstraktor propolis berbasis automatic “REHEATER” (Resistive 

heating with vacuum filter ) terdiri dari empat komponen utama 

yaitu kerangka, tabung resistive heating, box control, dan 
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vacuum filter. Pada box control terdapat dua tombol yaitu tombol 

power, dan tombol pengatur suhu. Tombol power berfungsi 

untuk menyalakan dan mematikan alat. Tombol pengatur suhu 

berfungsi untuk mengatur suhu yang digunakan untuk ekstraksi. 

Terdapat vacuum filter sebagai penyaring hasil propolis 

sehingga terpisah dengan ampasnya 

3.3.5 Pengujian Alat 

Untuk mengetahui keberhasilan mesin ekstraktor 

propolis berbasis automatic “REHEATER” (resistive heating with 

vacuum filter) maka dilakukan beberapa pengujian meliputi 

mekanisme kerja, efisiensi daya dan kualitas hasil estraksi. 

Efisiensi untuk mengetahui seberapa efisien mesin ekstraktor 

propolis mampu merubah daya yang digunakan untuk 

mengekstrak propolis sedangkan kualitas hasil ekstraksi untuk 

memastikan hasil ekstraksi memiliki kandungan yang sesuai 

dengan standar pasar yang ditentukan. 

3.4 Metode Perancangan 

3.4.1 Perancangan Secara Fungsional 

Pendekatan fungsional alat digunakan untuk mengetahui 

fungsi dari setiap setiap komponen yang terdapat pada 

penelitian rancang bangun mesin ekstraktor propolis berbasis 

automatic “REHEATER” (resistive heating with vacuum filter). 

Rancangan secara fungsional dalam rancang bangun tersebut. 

secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu : (1) tabung resistive 

heating (2) box control dan (3) vacuum filter. Dimana pada 

rincian perancangan fungsional mesin ekstraksi propolis meliputi 

tabung kaca, Besi 10 mm, relay, toples, corong Buchner, kertas 

saring, Plat stainlessteel, kabel, termokopel, tabung reaksi, dan 

steker. Rancangan fungsional rancang bangun mesin ekstraksi 

propolis adalah sebagai berikut :  
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a. Tabung Kaca 

 
Gambar 3.2 Tabung Kaca  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Tabung kaca berfungsi sebagai tempat pemanasan dari 

mesin ekstraksi propolis. Bahan yang sudah dipekecil 

ukurannya dimasukkan dalam tabung kaca. Pemilihan tabung 

kaca dikarenakan tabung kaca memiliki kekuatan yang lebih 

baik dibandingkan dengan bahan akrilik. 

b. Besi 10 mm 

 
Gambar 3.3 Besi 10 mm  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Besi 10 mm berfungsi sebagai penghantar listirk yang 

merupakan sumber dari pemanasan resistive heating. Diantara 

dua besi elektroda ditempatkan tabung kaca sebagai wadah 

bahan propolis dengan diberi lem silicon pada sisi ujung tabung 

kaca untuk mencegah merembesnya bahan dan pelarut. Disisi 

lain besi elektroda dihubungkan dengan kabel listrik. 
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c. Relay 

           
Gambar 3.4 Relay  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Relay merupakan komponen kontroler yang berfungsi 

untuk memutus atau menyambungkan aliran listrik secara tidak 

langsung yang dikontrol menggunakan suatu sumber arus. 

Relay pada mesin ekstraksi propolis digunakan untuk menjaga 

suhu selama proses ekstraksi. 

d. Toples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Toples 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Toples berfungsi sebagai wadah hasil ekstraksi yang 

sebelumnya sudah disaring menggunakan kertas saring dengan 

bantuan pompa vacuum filter untuk mempercepat proses. 

Toples bisa langsung dilepas untuk memindahkan hasil 

ekstraksi 

e. Corong Buchner 

 
Gambar 3.6 Corong Buchner 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Corong buchner berfungsi sebagai wadah untuk 

menampung hasil ekstraksi yang masih mengandung kotoran. 

Pada bagian dalam corong ditempatkan kertas saring. Corong 

buchner ditemptakan tepat diatas toples dan menyatu dengan 

tutup toples.  Untuk menghidari lepasnya corong dengan tutup 

toples maka dihubungkan menggunakan lem epoxy. 

f. Kertas Saring 

 
Gambar 3.7  Kertas saring 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Kertas saring berfungsi untuk menyaring hasil ekstraksi 

propolis yang masih mengandung kotoran. Kertas saring 

ditempatkan didalam corong buchner dan kemudian disaring 

dengan bantuan vakum filter dari pompa vakum  untuk 

mempercepat proses penyaringan. Setiap selesai proses 

ekstraksi kertas saring sebaiknya diganti untuk memaksimalkan 

hasil penyaringan  

g. Plat Stainless Steel 

 
Gambar 3.8 Plat Stainless Steel 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Plat stainless steel sebagai bahan utama pembuatan 

kerangka  dan cover alat. Plat stainlessteel memliliki 

karakteristik kuat, mudah dibentuk dan tahan korosi. Selain itu 

pemilihan plat stainless steel karena setelah dilakukan 

pemolesan akan terlihat semakin menarik. 

h. Kabel 

 
Gambar 3.9 Kabel  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Kabel listrik adalah salah satu media untuk menyalurkan 

arus listrik dalam setiap komponen alat. Kabel listrik umumnya 

terbuat dari bahan isolator dan konduktor. Konduktor dapat 

terbuat dari logam tembaga, aluminiun, atau logam lain yang 

berfungsi sebagai media penghantar (conductor) energi listrik, 

sedangkan isolator berfungsi untuk melindungi kabel. Kabel 

memiliki sifat elastis sehingga mudah dalam penempatan. 

i. Termokopel 

 
Gambar 3.10 Termokopel 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Termokopel adalah jenis sensor suhu yang digunakan 

untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam 

konduktor berbeda yang digabung pada ujungnya. Pada 

dasarnya Termokopel hanya terdiri dari dua kawat logam 

konduktor yang berbeda jenis dan digabungkan ujungnya.  Satu 

jenis logam konduktor yang terdapat pada Termokopel akan 

berfungsi sebagai referensi dengan suhu konstan (tetap) 

sedangkan yang satunya lagi sebagai logam konduktor yang 

mendeteksi suhu panas.termokopel ditampatkan dalam tabung 

kaca untuk mendeteksi suhu dalam tabung kaca. Yang nantinya 

kaan ditampilkan pada layar digital pada omron. 
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j. Tabung Reaksi 

 
Gambar 3.11 Tabung Reaksi 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Tabung reaksi digunakan sebagai tutup tabung kaca. Hal 

ini untuk mempermudah masuknya bahan dan menjaga 

keluarnya bahan ketika proses ekstraksi sedang berlangsung. 

Tabung reaksi yang terbuat dari bahan plastic dihubungkan 

dengan tabung kaca menggunakan perekat lem epoxy. 

k. Steker  

 
Gambar 3.12 Steker 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Steker adalah dua buah colokan berbahan logam yang 

dipasang pada ujung kabel listrik yang berfungsi untuk 

menghubungkan alat dengan sumber arus. Steker ditancapkan 

pada lubang stop kontak sehingga alat bisa digunakan. 
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3.4.2 Perancangan Secara Struktural 

Setelah dilakukan tahap perancangan alat secara 

fungsional, makan dilanjutkan dengan perancangan alat secara 

struktural. Pendekatan perancangan secara digunakan untuk 

mengetahui struktur, bahan, dan ukuran setiap komponen yang 

dibutuhkan didalam pembuatan mesin ekstraktor propolis 

berbasis automatic “REHEATER” (Resistive heating with 

vacuum filter ). Rancangan secara struktural dalam rancang 

bangun mesin ekstraksi propolis secara umum dibagi menjadi 

tiga, yaitu : (1) tabung resistive heating (2) box control dan (3) 

vacuum filter. Dimana pada rincian perancangan fungsional 

mesin ekstraksi propolis meliputi kerangka, tabung kaca, Besi 

10 mm, toples, box control dan Pompa vacuum filter. Penjelasan 

secara rinci perancangan secara structural mesin ekstraksi 

propolis adalah sebagai berikut : 

a. Kerangka 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Kerangka 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Plat bawah yang juga digunakan sebagai alas alat 

terbuat dari plat stainlesssteel dengan ukuran panjang 42 cm 

dan lebar 30 cm dan tinggi 5cm. plat stainlesssteel yang 

digunakan memiliki ketebalan 1.2 mm. Bagian yang tepat 

berada dibawah pompa vakum filter diberi lubang menggunakan 

bor sebagai tempat mur dan baut yang dihubungkan dengan 

pompa vacuum filter. 
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b. Tabung Resistive Heating 

 
Gambar 3.14 Tabung Resistive Heating 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Tabung kaca sebagai tempat ektraksi bahan memiliki 

ukuran diameter 6cm dan panjang 7cm dengan ketebalan kaca 

0,2 cm. bagian atas tabung dibuat lubang dengan diameter 2 cm 

sebagai tempat tutup tabung resistive heating. Sebagai tutup 

menggunakan tabung reaksi yang terbuat dari plastik yang 

dipotong bagian atas. Kemudian potongan tabung reaksi di 

tempelkan pada bagian lubang 2cm tabung kaca menggunakan 

lem epoxy. Tutup tabung reaksi diberi lubang untuk tempat 

masuk sensor suhu termokopel 

Besi 10 mm digunakan sebagai penghantar listirk tabung 

resistive heating memiliki ukuran 7 cm persegi dengan 

ketebalan 1cm. setiap pojok besi elektorda dilubangi dengan 

diameter 0.5 cm sebgai tempat baut. Baut disini berfungsi untuk 

mengencangkan dua bagian elektroda dengan tabung kaca 

yang berada ditengah. Selain itu penggunaan baut dimaksudkan 

untuk mempermudah pembongkaran ketika akan dibersihkan. 

Untuk mempererat tabung kaca dibuat alur pada besi 10 mm 

sesuai ukuran diameter tabung dan diberi lem silicon untuk 

mencegah kebocoran. 
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c. Wadah Hasil Ekstraksi 

 
Gambar 3.15 Wadah Hasil Ekstraksi 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Toples merupakan tempat akhir ekstraksi, Bagian tutup 

atas toples diberi lubang dengan diameter 3 cm dan 2 cm. pada 

bagian lubang 3cm digunakan sebagai tempat corong buchner. 

corong buchner terbuat dari keramik dengan kapasitas 250 ml. 

bagian bawah corong buchner di potong sesuai tinggi toples. 

Sedangkan bagian lubang dengan diameter 2 cm digunakan 

sebagai tempat selang menuju vakum filter dimana hal ini 

menyebabkan efek vakum terhadap penyaringan ektraksi 

propolis. Corong, selang dan tutup toples direkatkan 

menggunakan lem epoxy sehingga ketika toples dilepas maka 

hanya bagian toples yang diambil sehingg mempermudah 

pengambilan hasil ekstraksi. 

d. Box Control 

 
Gambar 3.16  Box Control 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Box control merupakan komponen yang penting, dimana 

box control berisi relay, layar digital dan termokopel. Relay yang 

digunakan telah tersambung dengan layar digital yang berisi 

informasi tentang suhu. Relay dihubungkan dengan termokopel 

untuk mendeteksi suhu pada tabung resistive heating. Untuk 

cover box control dibuat menggunakan plat stainless steel 

dengan ukuran panjang 12 cm lebar 8 cm dan tinggi 15 cm. 

Pada  bagian atas diberi lubang sebagai tempat baut yang 

nantinya akan diletakkan pada samping pompa vacuum filter. 

e. Pompa Vacuum Filter 

 
Gambar 3.17  Pompa Vacuum Filter 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Pompa vacuum filter yang menggunakan model VE115N 

memiliki spesifikasi dengan rincian free air displacement 2.0 

CFM, ultimate vacuum 150 micron, voltase/frekuensi 230 v/ 50-

60 Hz dan power ¼ HP. Pompa vakum ditutup dengan plat 

stainlessteel dengan ukuran lebar 18 cm panjang 30 cm dengan 

tinggi 18 cm. sisi depan menggunkan plat besi berongga untuk 

aliran udara pompa. Bagian atas diberi lubang persegi panjang 

dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 2cm untuk pegangan 

pompa. Pada bagian pojok atas penutup pompa vacuum filter 

diberi plat besi yang dibengkokkan dan dilas dengan baut 

sebagai tempat dudukan tabung resistive heating.  
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1.4.3 Desain Keseluruhan Alat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18  Desain tampak luar 

 
(a)        (b

Gambar 3.19 (a) Tabung Resistive Heating (b) Desain 

                     keseluruhan komponen  
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3.5 Prosedur Pengujian 

3.5.1 Pengujian Kinerja Relay 

 Relay bekerja dengan meyambung dan memutuskan 

aliran listrik sesuai setelan yang dibuat. Suhu pada tabung 

resistive heating di deteksi menggunakan termokopel dan akan 

tampil pada layar digital relay. Pengujian relay menggunakan air 

sebagai bahan yang dipanaskan. Untuk perlakuan pada relay, 

suhu disetel 70 OC dan mempertahankan setelan suhu tersebut 

selama 5 menit. Kemudian data yang diperoleh akan 

dibandingkan suhu air pada tabung resistive heating dengan 

setelan suhu pada relay. 

3.5.2 Pengujian Pompa Vacuum Filter 

Pompa vacuum filter dengan spesifikasai free air 

displacement 2.0 CFM, ultimate vacuum 150 micron, 

voltase/frekuensi 230 v/ 50-60 Hz dan power ¼ HP diuji untuk 

menyaring hasil ektraksi propolis yang masih mengandung 

kotoran. Prosedur pengujian dengan propolis diekstraksi 

menggunakan mesin ekstraktor propolis berbasis automatic 

“REHEATER” (resistive heating with vacuum filter) kemudian 

disaring menggunakan kertas saring dengan bantuan pompa 

vacuum filter. Pengujian dengan megamatai secara visual 

terhadap adanya sisa cairan yang tersisa dalam corong 

buchner. Pengulangan dilakukan selama tiga kali dengan 

menggunakan kertas saring 60 mess. 

3.5.3 Pengujian Efisiensi Daya  

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar efisiensi mesin ekstraktor propolis berbasis automatic 

“REHEATER” (resistive heating with vacuum filter). Metode 

yang digunakan dengan mengukur energi yang masuk dan 

dihasilkan. Energi masuk diukur menggunakan voltase dan 

ampere yang di gunakan. Hasil ini sesuai dengan rumus E = V x 

i x t dimana E merupakan energy input, V merupakan tegangan, 
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I merupakan arus dan t merupakan lama waktu (Melipurbowo, 

2016). 

Energi yang dihasilkan bisa dilihat dengan energi yang 

dibutuhkan untuk menguapkan air. Dimana berapa volume air 

yang teruapkan dengan waktu yang telah ditentukan hal ini 

sesuai dengan rumus Q= m x L dimana Q merupakan energi 

output dari alat, m merupakan masa air yang diuapkan dan L 

merupakan kalor uap air (Yanti, 2014). Sehingga menghasilkan 

perbandingan energi masuk dan keluar yang jika dirubah 

menjadi persentase merupaka efisiensi mesin ekstraksi propolis 

3.5.4 Pengujian Waktu Ekstraksi 

 Pengujian waktu ektraksi bertujuan untuk mengetahui 

berapa lama waktu yang diperlukan untuk sekali proses 

ekstraksi. Metode pengujian dengan melakukan pengoperasian 

alat untuk mengekstraksi raw propolis dengan pelarut etanol 

70%. Untuk pegujian ini dilakukan tiga kali pengulangan 

kemudian diambil rerata dari hasil yang diperlukan untuk setiap 

satu kali proses ekstraksi. Suhu pada mesin ekstraktor propolis 

berbasis automatic “REHEATER” (resistive heating with vacuum 

filter) diatur sebesar 70 oC. Waktu yang dimaksud adalah waktu 

yang diperlukan untuk mencapai suhu set point kemudian 

ditambah 20 meit sebagai waktu proses ekstraksi bahan.  

3.5.5 Pengujian Sensoris Hasil Ekstraksi 

Uji sensoris hasil ekstraksi metode yang digunakan yaitu 

membandingkan hasil ekstraksi mesin ekstraksi propolis dengan 

produk propolis pasar dan hasil maserasi. Untuk uji sensoris  

menggunakan 3 kualifikasi yaitu warna, aroma dan kelarutan. 

Pengujian kelarutan menggunkan air sebagai bahan pelarut, 

dengan melarutkan hasil ekstraksi dari setiap metode 

menggunakan air. Untuk warna dan aroma diuji dengan 

pengamatan langsung. 
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3.5.6 Uji Kadar Flavonoid 

Pengujian kualitas hasil ekstraksi mesin ekstraktor 

propolis berbasis automatic “REHEATER” (Resistive heating 

with vacuum filter ) menggunakan metode spektofotometri. 

Flavonoid sebagai bahan utama dalam propolis sebagai zat aktif 

yang berguna untuk antioksidan yang kuat (Halim, 2012). 

Pengujian dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut : 

Langkah langkah pengukutan total flafonod 

1. Sampel ditimbang sehingga diketahui massa sampel 

(gram) 

2. Sampel dilarutkan ke dalam metanol, ditambahkan 2 ml 

metanol 

3. Ditambahkan adsorbent untuk menghilangkan senyawa 

yang tidak diinginkan 

4. Disentrifuse selama 10 menit dengan kecepatan 

4500rpm guna mengendapkan senyawa yang tidak 

diinginkan dan adsorbent 

5. Sampel diambil sebanyak 0,3 0,5 dan 0,7 ml 

6. Ditambahkan metanol sebanyak 5 ml dan AlCl3 10% 

sebnayak 0,15 ml sebagai reagen  

7. Divortex selama 2 menit agar homogen 

8. Larutan diinkubasi selama 15 menit 

9. Dilakukan pengukuran absorbansi larutan dengan 

menggunakan Spektrofotometer UV-Vis Hitachi U-2900 

pada panjang gelombanag (λ) 430nm 

10. Dihitung nilai kadar flafonoid menggunakan rumus 

 

    
          

 
 

 

Dimana : TFC : Total Flavonoid Content (mg/g) 

  X : Kesetaraan quarcetin (mg/ml) 

  Fp : Faktor pengenceran (ml) 

  m : massa sampel (gram) 
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Langkah langkah pembuatan kurva standar quarcetin 

1. Ditimbang quarcetin sebanyak 10mg 

2. Dimasukkan quarcetin yang telah ditimbang ke dalam 

labu ukur 10 ml 

3. Ditambahkan metanol hingga tanda batas dan diperoleh 

larutan induk quarcetin dengan konsentrasi 1000 ppm 

4. Diambil 1 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml 

5. Ditambahkan metanol hingga tanda batas dan diperoleh 

larutan induk quarcetin dengan konsentrasi 100 ppm 

6. Diambil 0,3  0,5 0,7 dan 0,9 ml dari larutan induk 

quarcetin 100 ppm kemudian dimasukkan ke dalam labu 

ukur 10 ml 

7. Ditambahkan metanol pada masing masing labu ukur 

sampai tanda batas, sehingga diperoleh larutan dengan 

konsentrasi 3, 5, 7, dan 9 ppm  

8. Dipipet masing masing sebnayak 0,5 ml dari setiap 

konsentrasi kemudian dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi dan ditambahkan metanol sebanyak 2ml 

9. Ditambahkan larutan AlCl3 10% sebanyak 0,15 ml  

10. Larutan divortex selama 2 menit agar homogen 

11. Larutan diinkubasi selama 15 menit  

12. Dilakukan pengukuran absorbansi larutan dengan 

menggunakan Spektrofotometer UV-Vis Hitachi U-2900 

pada panjang gelombanag (λ) 430nm 

13. Dibuat grafik anatra konsentrasi larutan dengan nilai 

absorbansi yang terukur hingga didapat persamaan 

regresi linear y = ax + b  

Setelah diperoleh nilai absorbansi dari sampel yang diuji, 

maka akan didapat juga kadar flavonoid yang terkandung dalam 

sampel dengan satuan μg/ml. kemudian hasil dibandingkan 

antara metode maserasi dengan hasil ekstraksi mesin ekstraktor 

propolis berbasis automatic “REHEATER” (resistive heating with 

vacuum filter ). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Rancang Bangun Alat 

Mesin ekstraktor propolis berbasis automatic 

“REHEATER” (resistive heating with vacuum filter) memiliki 4 

komponen utama yaitu box control, tabung resistive heating 

pompa vacuum filter dan toples. Semua komponen disatukan 

menggunakan kerangka dengan alas ukuran 42 cm dan lebar 

30 cm dengan tinggi 5cm yang terbuat dari plat stainless steel 

dan diatas alas ditempatkan vakum filter yang diberi cover 

dengan ukuran lebar 18 cm panjang 30 cm dengan tinggi 18 cm. 

box kontol dengan ukuran panjang 12 cm lebar 8 cm tinggi 15 

cm ditempatkan pada samping cover vakum filter. Untuk tabung 

resistive heating dengan ukuran diameter 6 cm dan panjang 7 

cm ditempatan pada bagian atas cover pompa vacuum filter 

yang dihubung kan dengan poros yang bisa diputar. Toples 

digunakan sebagai wadah hasil ekstraksi. Hasil perancangan 

mesin ekstraktor propolis dapat dilihat pada gambar 4.1  

   

 1  

 4 

  5 2 

 3 

 

      6 

Gambar 4.1 Mesin Ekstraktor Propolis 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)
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keterangan : 

1. Tabung resistive heating 

2. Toples penampung 

3. Alas  

4. Box control 

5. Pompa vacuum filter 

6. Steker 

 

4.2 Pengoperasian Alat 

4.2.1 Persiapan Bahan Baku 

Untuk mendapatkan hasil ekstraksi propolis, digunkan raw 

propolis yang diambil dari petani madu daerah Batu, kemudian 

disiapkan sebagai berikut: 

1. Raw propolis dipisahkan dari kotoran yang ikut 

tercampur ketika dipanen oleh petani madu   

2. Raw propolis diperkecil ukurannya sebesar 0.5 cm 

3. Selanjutnya timbang raw propolis yang telah diperkecil 

ukurannya sebanyak 5 mg 

Jika bahan raw propolis telah siap,selanjutnya disiapkan 

pelarut sebanyak 5 ml. pelarut yang digunakan yaitu etanol 

dengan kadar konsentrasi 70%. 

4.2.2 Persiapan Mesin Ekstraktor Propolis 

Untuk mejalankan mesin ekstraktor propolis, dillakukan 

langkah langkah seperti berikut: 

1. Semua kabel dihubungkan pada komponen mesin 

ekstraksi propolis 

2. Tutup tabung kaca dibuka kemudian masukkan propolis 

yang sudah diperkecil ukurannya sebanyak 5 gram dan 

pelarut etanol 70%. Tutup kembali  

3. Steker dihubungkan dengan sumber listrik, nyalakan 

saklar pada relay dan atur suhu maksimum 70 oC. 

nyalakan saklar pada tabung resistive heating 

4. Kemudian tunggu hingga mencapai suhu 70 oC dan 

pertahankan pada suhu 70 oC selama 20 menit 
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5. Saklar tabung resisitive heating dan saklar pada relay 

dimatikan 

6. Tutup tabung resistive heating dibuka, longgarkan baut 

tuas dan putar kebawah hingga hasil ekstrak propolis 

jatuh kedalam corong Buchner yang dilapisi kertas 

saring. 

7. Saklar pada pompa vakum filter dinyalakan dan tunggu 

sampai hasil ekstraksi propolis tersaring semua 

Setelah semua tersaring matikan saklar pada pompa vakum 

filter dan cabut steker dari sumber arus listrik, sedangkan hasil 

ekstraksi masuk kedalam toples. Hasil ekstraksi propolis bisa 

langsung diambil dengan melepas toples kemudian dipindahkan 

ke wadah lain.  

4.3 Pengujian Alat 

4.3.1 Pengujian Kinerja Relay  

Pengujian relay digunakan untuk mengetahui apakah 

relay bekerja sesuai setelan yang ditentukan atau tidak. 

Percobaan dilakukan dengan settingan suhu yang telah 

ditetapkan yaitu 70 oC. Kemudian dilihat apakah mampu 

mempertahankan suhu tersebut selama 5 menit. Hasil dari 

pengujian kinerja relay dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 Uji kinerja relay 

Waktu (menit) Suhu Setting (oC) Suhu Air (oC) 

1 70 70 

2 70 70 

3 70 70 

4 70 70 

5 70 70 

Pada percobaan digunakan air sebagai bahan uji, untuk 

suhu setting akan tercapai setelah air dipanaskan sampai suhu 

70 oC. Dari hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa pada 
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menit pertama hingga kelima suhu air masih sesuai dengan 

suhu yang telah ditentukan. Sehingga dapat diketahui bahwa 

relay dapat berfungsi dengan baik. 

4.3.2 Pengujian Pompa Vacuum Filter 

Pengujian pompa dilakukan untuk mengetahui kinerja 

pompa vakum dengan spesifikasai free air displacement 2.0 

CFM, ultimate vacuum 150 micron, voltage/frekuensi 230 v/ 50-

60 Hz dan power ¼ HP mampu menyaring hasil ekstraksi yang 

masih mengandung endapan sesuai dengan kapasitas volume 

tabung resistive heating. Tabung resistive heating memiliki 

volume 198 ml. 

Percobaan dilakukan dengan pengamatan visual 

terhadap adanya sisa cairan yang tersisa dalam corong 

buchner. Ternyata setelah dilakukan tiga kali percobaan pompa 

vakum filter mampu menyaring cairan hasil ekstraksi dan 

memisahkan dengan endapan. Dengan menggunakan kertas 

saring 60 mess pompa vacuum filter masih bisa menyedot dan 

memisahkan cairan dan endapan hasil ekstraksi sesuai dengan 

volume kapasitas tabung resistive heating 

4.3.3 Pengujian Efisiensi Daya 

Pengujian daya dilakukan untuk mengetahui tingkat 

efisiensi penggunaan daya pada ekstraktor propolis berbasis 

automatic “REHEATER” (resistive heating with vacuum filter). 

Pengujian ini dilakukan sebanyak 5 kali percobaan dengan 

mengukur daya yang masuk dan dihasilkan dari mesin 

ekstraktor propolis. Metode yang digunakan yaitu menguapkan 

air pada tabung resistive heating dengan mengukur volume air 

yang menguap sehingga megetahui daya yang dihasilkan. 

Untuk daya yang masuk dihitung menggunakan rata2 arus dan 

voltase mesin ekstraktor propolis yang digunakan selama 

proses berlangsung. Hasil dari pengujian dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 Uji efisiensi daya 

Indikator 

Pengukuran 

Percobaan 

1 2 3 4 5 

Volume awal (ml) 100 100 100 100 100 

Volume akhir (ml) 73 82 81 80 80 

Voltase (V) 220 220 220 220 220 

Rata - rata arus (A) 0.515 0.340 0.352 0.392 0.376 

Energi input (J) 67980 44880 46464 51744 49632 

Energi output (J) 61236 40824 43092 45360 45360 

efisiensi (%) 90.0 90.9 92.7 87.6 91.3 

 Pengujian efisiensi daya dilakukan selama 10 menit 

setelah air mendidih. Untuk menghitung energi output 

menggunakan rumus Q= m x L dimana Q merupakan energi 

output dari alat, m merupakan masa air yang diuapkan dan L 

merupakan kalor uap air (Yanti, 2014). Karena percobaan 

dilakukan dengan perhitungan volume maka untuk mengetahui 

massa yang teruapkan dicari dengan volume air yang teruapkan 

dikali masa jenis air, untuk masa jenis air sebesar 1g/cm3. 

Sedangkan untuk menghitung energi input menggunkan rumus 

E = V x i x t dimana E merupakan energy input, V merupakan 

tegangan, I merupakan arus dan t merupakan lama waktu 

(Melipurbowo, 2016). Setelah diketahui energi input dan output 

mesin ekstraktor propolis, maka dapat ditentukan efisiensi 

mesin, dengan perbandingan efisiensi = energi output/ energi 

input sehingga diperoleh efisiensi alat dalam satuan persen. 

Berdasarkan percobaan yang dilakukan, volume awal air 

sebanyak 100 ml dan voltase yang diberikan sebesar 220 volt 

pada semua percobaan. Dari percobaan pertama diperoleh 

volume akhir 73 ml, berarti volume yang teruapkan 27 ml. 

sehingga diperoleh energi output sebesar 61236 J. Sedangkan 

arus rata – rata sebesar 0.515 A dengan voltase 220 V di 

uapkan selama 10 menit menghasilkan energi intput 67980 J. 



38 
 

Sehingga efisiensi pada percobaan pertama sebesar 90.0 %. 

Pada percobaan kedua  diperoleh volume akhir 82 ml, sehingga 

volume yang teruapkan 18 ml. Maka diperoleh energi output 

sebesar 40824 J. Sedangkan arus rata – rata sebesar 0.340 A 

dengan voltase 220 V di uapkan selama 10 menit menghasilkan 

energi intput 44880 J. Sehingga efisiensi pada percobaan kedua 

sebesar 90.9 %. Pada percobaan ketiga diperoleh volume akhir 

81 ml, berarti volume yang teruapkan 19 ml. Sehingga diperoleh 

energi output sebesar 43092 J. Sedangkan arus rata – rata 

sebesar 0.352 A dengan voltase 220 V di uapkan selama 10 

menit menghasilkan energi intput 46464 J. Sehingga efisiensi 

percobaan ketiga sebesar 92.7 %. 

Pada percobaan keempat diperoleh volume akhir 80 ml, 

dimana volume yang teruapkan 20 ml, maka diperoleh energi 

output sebesar 45360 J. Sedangkan arus rata – rata sebesar 

0.392 A dengan voltase 220 V di uapkan selama 10 menit 

menghasilkan energi intput 51744 J. Sehingga efisiensi pada 

percobaan keempat sebesar 87.6 %. Pada percobaan kelima 

diperoleh volume akhir 80 ml, berarti volume yang teruapkan 20 

ml. Sehingga diperoleh energi output sebesar 45360 J. 

Sedangkan arus rata – rata sebesar 0.376 A dengan voltase 

220 V di uapkan selama 10 menit menghasilkan energi intput 

49632 J. Sehingga efisiensi pada percobaan kelima sebesar 

91.3 %. Dari setiap percobban diperoleh rata – rata efisiensi 

mesin ekstraktor propolis sebesar 90.5% 

4.3.4 Pengujian Lama Waktu Ekstraksi 

Waktu yang diperlukan untuk sekali proses ekstraksi 

mempengaruhi produktivitas dari mesin ekstraktor propolis 

berbasis automatic “REHEATER” (resistive heating with vacuum 

filter). Maka dari itu dilakukan pengujian lama waktu proses 

ekstraksi. Percobaan ini dilakukan dengan cara mengekstraksi 

raw propolis dengan pelarut etanol 70%. Volume pelarut etanol 



39 
 

70% sebanyak 100 ml dan berat raw propolis 10 gram. Dari 

percobaan diperoleh tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Uji waktu ekstraksi 

Percobaan 
Waktu 
(menit) 

Suhu (oC) Rata – rata Arus (A) 

1 90 70 0.086 

2 88 70 0.089 

3 86 70 0.103 

 Pengujian waktu ekstraksi dilakukan menggunakan 

mesin ekstraktor propolis berbasis automatic “REHEATER” 

(resistive heating with vacuum filter) dengan 3 kali percobaan. 

Pengujian dimulai menggunakan raw propolis dan pelarut dalam 

kondisi suhu ruang. kemudian mesin ekstraktor propolis dengan 

pengaturan suhu 70 oC dinyalakan. setelah mencapai suhu 70 

oC ditunggu selama 20 menit untuk proses ekstraksi. Sehingga 

waktu ektraksi yang dimaksud disini merupakan waktu yang 

dibutuhkan untuk mencapai  suhu set point kemudian ditambah 

20 meit sebagai waktu proses ekstraksi bahan. 

Percobaan pertama diperoleh waktu selama 90 menit 

dengan pengaturan suhu 70 oC. Rata rata arus yang mengalir 

sebesar 0.086 A. pada percobaan kedua membutuhkan waktu 

selama 93 menit untuk proses ektraski. Sedangkan rata – rata 

arus sebesar 0.088 A dengan suhu 70 oC. percobaan ketiga 

menghasilkan waktu selama 86 menit dengan rata – rata arus 

0.103 A dan suhu diatur pada 70oC. Dari ketiga percobaan 

diperoleh waktu rata – rata selama 88 menit, selain itu rata – 

rata arus sebesar 0.089  A.  
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4.3.5 Pengujian Sensoris Hasil Ekstraksi 

Aplikasi ekstraktor propolis berbasis automatic 

“REHEATER” (resistive heating with vacuum filter) 

menggunakan pelarut etanol 70%. Hasil ekstraksi dibandingkan 

berdasarkan sensoris dengan propolis hasil maserasi dan 

standar berupa propolis komersial dengan merk X.  Bahan 

propolis dan propolis hasil tiga metode. Hasil pengujian dapat 

dilihat pada Gambar 4.2 berikut : 

 
Gambar 4.2 Uji Sensoris  

(Sumber : Dokumentasi pribadi) 

Pada propolis hasil maserasi 72 jam memiliki warna 

kuning bening dengan viskositas rendah dan aroma etanol 

sangat menyengat.Pada propolis hasil mesin ekstraktor propolis 

memiliki warna coklat susu dengan viskositas cukup kental dan 

aroma seperti propolis merk X. Selain itu, propolis hasil mesin 

ekstraktor propolis mampu menyerupai propolis merk X dalam 

hal kelarutan dengan air, dimana dalam penggunaan propolis di 

pasaran dilarutkan terlebih dahulu dengan air. Propolis hasil 

mesin ekstraktor propolis mampu larut dengan air. Hasil 

sensoris tersebut sesuai dengan Pakuan (2011) bahwa propolis 

komersial berwarna coklat dan harus dapat larut dengan air. 

Adapun perbandingan terdapat pada tabel berikut :. 
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Tabel 4.4 Uji Sensoris Propolis 

Sampel Larut Air Warna 

Propolis Merk X Larut Coklat Tua 

Mesin ekstraktor 

propolis 
Larut Coklat Susu 

Maserasi Larut Kuning Bening 

4.3.6 Uji Kadar Flavonoid 

Untuk mengetahui kinerja mesin ekstraktor propolis 

berbasis automatic “REHEATER” (resistive heating with vacuum 

filter)  telah dilakukan pengujian kualitas produk. Flavonoid  

merupakan bahan utama dalam propolis sebagai zat aktif yang 

berguna untuk antioksidan yang kuat (Halim, 2012).  

Pengujian kandungan flavonoid dilakukan dengan 

metode spektofotometri. UV Vis. Hasil dari pengujian berupa 

nilai absorbansi dari sampel, dimana absorbansi merupakan 

perbandingan intensitas sinar yang diserap dengan intensitas 

sinar datang. Nilai absorbansi ini akan bergantung pada kadar 

zat yang terkandung di dalamnya, semakin banyak kadar zat 

yang terkandung dalam suatu sampel maka semakin banyak 

molekul yang akan menyerap cahaya pada panjang gelombang 

tertentu sehingga nilai absorbansi semakin besar atau dengan 

kata lain nilai absorbansi akan berbanding lurus dengan 

konsentrasi zat yang terkandung didalam suatu sampel. Hasil 

pengujian dapat dilihat dari tabel berikut : 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Kadar Flavonoid 

No. 
Nama 

Sampel 

Volume 

Sampel 

(ml) 

Absorbansi 

Rata Rata 

Terhitung 

(μg/ml) 

1 Maserasi 0.5 0.036 32.29 

2 
Mesin 

Eksraktor 
0.5 0.082 64.53 

3 
Maserasi 
(Hasan, 
2009) 

- - 30.62 

     

 Hasil pengujian pada sampel menggunakan metode 

ekstraksi menghasilkan nilai absorbansi rata - rata sebesar 

0.036 dengan kandungan flavonoid 32.29 μg/ml. hal ini sesuai 

dengan penelitian Hasan (2013) bahwa untuk nilai kandungan 

flavonoid dengan proses maserasi memiliki kadar flavonoid 

30.62 μg/ml. Sedangkan pada sampel hasil ekstraksi 

menggunakan mesin ekstraktor propolis menghasilkan nilai 

absorbansi rata - rata sebesar 0.082 yang memiliki kandungan 

flavonoid 64.53 μg/ml. Nilai kadar flavonoid dari kedua sampel 

dengan metode ekstraksi yang berbeda memiliki perbedaan 

cukup jauh. Hal ini menunjukkan bahwa mesin ekstraktor 

propolis berbasis automatic “REHEATER” (resistive heating with 

vacuum filter) memiliki kemampuan untuk mengekstrak 

flavonoid lebih baik. 
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BAB IV 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat pada tugas akhir ini meliputi : 

1. Mesin ekstraktor propolis berbasis automatic 

“REHEATER” (resistive heating with vacuum filter) 

menggunakan metode ektraksi resistive heating 

sehingga mempersingkat waktu ekstraksi dan kualitas 

hasil ekstraksi propolis lebih baik daripada metode 

konvensional. 

2. Konsumsi daya pada Mesin ekstraktor propolis berbasis 

automatic “REHEATER” (resistive heating with vacuum 

filter) cukup efektfi, karena memiliki efisiensi daya 

sebesar 90.5 %. 

3. Hasil ekstraksi Mesin ekstraktor propolis berbasis 

automatic “REHEATER” (resistive heating with vacuum 

filter) memiliki kandungan flavonoid 64.53 μg/ml, 

sedangkan metode konvensional 32.29 μg/ml. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan peneliti yaitu perlunya 

pengembangan volume tabung ekstraksi dan juga tegangan 

yang digunakan, sehingga kedepannya Mesin ekstraktor 

propolis berbasis automatic “REHEATER” (resistive heating with 

vacuum filter) mampu dibuat dengan skala produksi lebih besar. 
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