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ABSTRACT 

 
 

Effect of Chicken Fat and Rice Bran Ratio on Quantitative, Qualitative 
Properties and Emulsifier Stability of Monoacylglycerols (MAG) Product  

 
 

The aim of this research was to find out chicken fat potency based material of 
MAG product with rice bran for lipase enzyme. 

Materials used are chicken fat and rice bran. Method used was analytic study. 
Four level of chicken fat and rice bran ratio of  0,0 (M1), 0,2 (M2), 0,4 (M3) and 0,8 
(M4) were added to reaction product. The observed variables were quantitative, 
qualitative properties and value of stability emulsifier. Data was analyzed by using 
photograph of each reaction of MAG at shake processed.  

The result showed that chicken fat and rice bran ratio have effect on 
quantitative analyze of MAG product, with the highest amounts rendemen yield at 
ratio 0,2 and high filtrate on 0,8. Quantitative analyze was shown that glycerolysis 
activity at chicken fat and rice bran ratio 0,4 and increase on ratio 0,8. In maximum 
condition was known that each gram of raw rice bran could catalyzed of 0,297 gram 
chicken fat. Maximal stability value of emulsion MAG in milk coconut found at ratio 
0,4 and 0,8. 

The conclusion is chicken fat and rice bran ratio effect to quantitative, 
qualitative analyze and the value of emulsifier stability. The suggestion to do later 
study about optimum concentration of emulsifier and antibacterial activity of  MAG 
product. 

 
 
Key Word :  Monoacylglycerols (MAG), Emulsifier 
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RINGKASAN 

 
Pengaruh Rasio Lemak Ayam Dan Dedak Padi Terhadap Sifat Kuantitatif, 
Kualitatif Dan Nilai Kestabilan Emulsi Produk  Monoasilgliserida (MAG) 

 
 

Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan bulan  Juli 2007 di 
Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan, Laboratorium Biologi 
Molekuler Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), Laboratorium 
Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya dan 
Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi lemak ayam sebagai 
bahan produksi MAG dengan menggunakan dedak padi sebagai biokatalis yang 
mengandung enzim lipase dan rasio lemak ayam dan dedak padi yang tepat untuk 
membentuk MAG yang optimum secara kuantitatif dan kualitatif serta aplikasi produk 
MAG sebagai bahan emulsifier.  

Materi yang digunakan pada penelitian ini dedak padi dari varietas IR 64 dan 
lemak ayam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi analitis. 
Perlakuan yang digunakan adalah rasio lemak/dedak 0,0 (M1), 0,2 (M2), 0,4 (M3), 
dan  0,8 (M4). Data diambil selama penelitian meliputi foto hasil pemotretan dari 
waktu reaksi MAG selama proses shaker dianalisis dengan menggunakan metode 
deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan rasio lemak ayam dan dedak padi berpengaruh 
terhadap sifat kuantitatif produk MAG dimana jumlah rendemen tertinggi dihasilkan 
pada rasio 0,2 dan filtrat tertinggi pada rasio 0,8.  Pengujian secara kualitatif terlihat 
pada aktivitas gliserolisis tertinggi yang terdapat pada rasio lemak/dedak 0,4 
sedangkan pada rasio lemak/dedak 0,8 aktivitas gliserolisisnya semakin menurun. 
Pada kondisi maksimum diketahui bahwa setiap gram dedak kasar mampu 
mengkatalisis 0,297 gram lemak ayam dengan rendemen produksi MAG sebesar 40,52 
% atau sebesar 40,518 gram. Sedangkan nilai kestabilan maksimal emulsi MAG dalam 
santan ditemukan pada rasio lemak/dedak 0,4 dan 0,8. 

Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan rasio lemak ayam dan dedak padi 
berpengaruh terhadap sifat kuantitatif, sifat kualitatif dan kestabilan emulsi produk 
MAG dimana jumlah rendemen meningkat seiring dengan penambahan jumlah (gram) 
dedak pada produksi reaksi, sedangkan penambahan lemak ayam tidak berpengaruh 
terhadap jumlah produk filtrat yang dihasilkan. Disarankan untuk dilakukan penelitian 
lebih lanjut mengenai konsentrasi optimum MAG sebagai emulsifier dan aktivitas 
antibakteri produk MAG dari lemak ayam dengan biokatalis dedak padi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
  
 
1.1 Latar Belakang 
 

Peternakan ayam merupakan usaha mandiri atau kemitraan yang banyak 

diminati oleh petani peternak yang dapat berupa usaha sambilan skala rumah tangga. 

Data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) (2004) untuk produksi daging 

ayam potong (broiler) sebesar 816 ribu ton/tahun, apabila berat ayam rata-rata per 

ekor 1,7 kg dan lemak ikutan di bagian viseral sebanyak 5% maka jumlah lemak ayam 

adalah 5 % x 816.000 ton atau setara dengan 40.800 ton, dimana sampai saat ini lemak 

tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan produk yang 

memiliki nilai ekonomis lebih tinggi. Berdasarkan potensi dan jumlah penduduk yang 

terlibat, peningkatan nilai tambah lemak ayam melalui diversifikasi akan sangat berarti 

terhadap nilai perekonomian bangsa Indonesia. 

Lemak merupakan substansi biologis yang tidak larut dalam air tetapi larut 

dalam pelarut organik (Winarno, 2004), dimana lemak merupakan penyusun dalam 

jaringan hewan atau tumbuhan sebagai campuran beberapa lemak murni dan asam 

lemak bebas. Lemak pada umumnya mengandung asam lemak jenuh yang tinggi, 

salah satunya adalah lemak ayam. Lemak ayam umumnya jarang dimanfaatkan karena 

kandungan asam lemak jenuh yang cukup tinggi dan berbahaya bagi kesehatan 

manusia, akan tetapi lemak ayam dapat dimanfaatkan dengan beberapa proses 

termasuk hidrolisis lemak menggunakan enzim, sehingga lemak ayam dapat 

dimanfaatkan dalam bidang pangan atau non pangan.  
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Salah satu produk hasil diversifikasi lemak yang memiliki prospek cukup cerah 

dan pada era pasar global saat ini adalah MAG (Monoasilgliserida). Monoasilgliserida 

banyak digunakan pada produksi pembuatan makanan seperti margarine, roti, es krim, 

keju dan kacang mentega (Huang and White, 1993; Mattler and Seibel, 1995; Sanches, 

Klopfenstein and Walker, 1995; Igoe and Hui, 1996), dan produksi pembuatan obat-

obatan sebagai emulgator. Emulgator pada pembuatan makanan sering digunakan 

dalam jumlah besar dibandingkan dengan zat aditif makanan lainnya (Mc Donald and 

Min, 1996). Kebutuhan MAG sebagai bahan pengemulsi pangan era pasar global 

menurut Krog (1990)  diprediksi berkisar 132 ribu ton/tahun dan  kebutuhan akan 

MAG yang relatif cukup tinggi di dalam negeri ini masih dicukupi melalui impor. 

 Produksi MAG dapat dilakukan dengan menggunakan biokatalis reaksi yaitu 

enzim lipase, dimana metode produksi menggunakan enzim sebagai biokatalis 

menurut Yang, Chen and Parkin (1994) merupakan metode untuk menghasilkan 

produk yang aman dikonsumsi (tidak memberikan dampak negatif terhadap 

kesehatan). Penggunaan enzim sebagai biokatalis mempunyai beberapa keuntungan 

antara lain: reaksi berjalan pada suhu ruang, cepat dan produk yang dihasilkan lebih 

aman dan spesifik untuk produk pangan. Penggunaan enzim dapat meningkatan nilai 

ekonomis, mutu, cita rasa dan aroma, pemantapan mutu serta peningkatan gizi bahan 

pangan.   

 Enzim Lipase adalah enzim yang mampu menghidrolisis dan esterifikasi asam 

lemak dengan gliserol. Secara fisiologis enzim tersebut mempunyai peranan penting 

dalam pencernaan intraluminar trigliserida suatu bahan pangan karena aktivitas 

molekulnya yang tinggi (Muchtadi, Palupu dan Astawan, 1992), akan tetapi produksi 

monoasilgliserida menggunakan enzim lipase komersil akan berdampak terhadap 
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biaya produksi yang relatif tinggi, hal ini disebabkan oleh harga lipase yang relatif 

mahal. Oleh karena itu perlu upaya penggunaan sumber bahan lain sebagai penghasil 

enzim lipase. 

 Enzim Lipase dapat diperoleh dari beberapa jaringan mamalia dan bahan-

bahan nabati seperti dedak padi dan kecambah. Salah satu biokatalis penghasil enzim 

lipase adalah dedak padi, dimana sampai sekarang dedak padi masih merupakan 

limbah pangan terbesar yang belum termanfaatkan secara optimal. Dedak 

mengandung enzim lipase yang menyebabkan lemak yang terdapat dalam dedak 

mudah tengik (Hariyadi, 2006).  Secara alami, beras yang dihasilkan dengan cara 

memecah kulit gabah berwarna agak kecoklatan. Perbedaan dari beras putih dan beras 

coklat adalah adanya lapisan yang menyelimuti biji beras tersebut. Lapisan inilah yang 

sering disebut dedak padi (rice bran).  

 Lipase dedak padi biasanya digunakan dalam bentuk kasar dimana 

penambahan emulsifier akan meningkatkan kemampuannya dalam hidrolisis. Lipase 

akan bekerja dengan baik pada pH 6-8 ( Kirk and Othmer, 1980). Lipase memiliki 

aktivitas optimum pada pH 7 (Hariyono, 1997),  sedangkan suhu optimum lipase 

untuk sebagian besar substrat berkisar antara 30-400C. Lipase dapat mengkatalisis 

maupun hidrolisis lemak serta minyak menjadi asam lemak atau asilgliserol sangat 

tergantung pada posisi spesifitas dari lipase (Reed, 1995). 

 Berdasarkan hal tersebut diatas diduga dedak padi mempunyai aktivitas 

gliserolisis terhadap lemak ayam dan dapat menggantikan lipase komersil dalam  

biosintesis MAG, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai konsentrasi 

antara lemak ayam dan dedak padi untuk membentuk produk MAG yang optimum 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif serta aplikasi  MAG sebagai  bahan 
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emulsifier. Keluaran yang diharapkan adalah produk MAG yang diproduksi dari lemak 

ayam dibakukan dalam bentuk paket teknologi tepat guna. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah lemak ayam dapat digunakan sebagai bahan produksi MAG dengan 

menggunakan dedak padi sebagai biokatalis yang mengandung enzim lipase. 

2. Berapa rasio lemak ayam dan dedak padi yang tepat untuk membentuk MAG 

yang optimum secara kuantitatif dan kualitatif. 

3. Bagaimana aplikasi produk MAG sebagai bahan emulsifier. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui potensi lemak ayam sebagai bahan produksi MAG dengan 

menggunakan dedak padi sebagai biokatalis yang mengandung enzim lipase. 

2. Mengetahui rasio lemak ayam dan dedak padi yang tepat untuk membentuk 

MAG yang optimum secara kuantitatif dan kualitatif. 

3. Mengetahui aplikasi produk MAG sebagai bahan emulsifier. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini beramanfaat untuk memperoleh informasi tentang potensi lemak 

ayam sebagai bahan produksi monoasilgliserida dengan menggunakan biokatalis 

dedak padi . Pada penerapannya, informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi perusahaan industri pangan dan farmasi yang berkaitan dengan 

kemampuan emulsifikasi MAG.  
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1.5 Kerangka Pikir 

Monoasilgliserida adalah suatu senyawa yang terdiri dari asam lemak dan 

gliserol (Wang, Yang, Parkin and Johnson, 1993), dimana produk MAG merupakan 

hasil hidrolisis trigliserida oleh lipase dan dapat dibentuk dari gliserol dan FFA 

(Christensen et al., 2003) 

Produksi MAG dapat dilakukan dengan menggunakan biokatalis reaksi yaitu 

enzim lipase. Penggunaan enzim sebagai biokatalis mempunyai beberapa keuntungan 

antara lain: reaksi berjalan pada suhu ruang, cepat dan produk yang dihasilkan lebih 

aman dan spesifik untuk produk pangan (Woolley and Petersen, 1994), akan tetapi 

produksi monoasilgliserida menggunakan enzim lipase komersil berdampak terhadap 

biaya produksi yang relatif tinggi, hal ini disebabkan harga lipase yang terlalu mahal.  

Enzim Lipase dapat diperoleh dari beberapa jaringan mamalia dan bahan-

bahan nabati seperti dedak padi dan kecambah. Salah satu biokatalis penghasil enzim 

adalah dedak padi, dimana sampai sekarang dedak padi masih merupakan limbah 

pangan terbesar yang belum termanfaatkan secara optimal (Ardiansyah, 2006). Lipase 

pada dedak padi mampu menghidrolisis lemak dan esterifikasi produk FFA dengan 

gliserol (Radiati, 2006). 

Salah satu produksi MAG yang terpenting adalah persiapan enzim lipase  dari 

dedak dan persiapan lemak (Radiati, 2006), dimana rasio antara enzim dan substrat 

memegang peranan penting dalam menghasilkan produk MAG yang maksimum. Hasil 

analisis kadar MAG dalam produk reaksi menurut Ratu (2000) menunjukkan kadar 

MAG meningkat pada daerah rasio minyak kelapa/dedak antara 0,1 dan 0,3 dan pada 

rasio minyak kelapa/dedak diatas 0,3 kadar MAG relatif tetap. Setiap gram dedak 

kasar hanya mampu mengkatalisis 0,28 gram minyak kelapa dengan rendemen 
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produksi MAG sebesar 40%. Hasil yang ditemukan relatif lebih rendah dibandingkan 

dengan yang dilaporkan Yang and Parkin (1994) sebesar 3,85 gram minyak mentega 

untuk setiap gel lipase PS-30 dalam ENT-3400, dilaporkan oleh Yang et al.,(1993) 

bahwa minyak mentega bersifat inhibitor terhadap lipase PS-30 dan lipase AK dalam 

keadaan bebas dengan konsentrasi optimum masing-masing 25% dan 40% minyak 

metega dalam pelarut 2-metil-2 propanol. Inhibitor minyak mentega terhadap lipase 

AK bersifat irreversibel (tidak dapat balik).  

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesa dalam penelitian ini adalah diduga pada rasio penambahan lemak 

ayam dan dedak padi yang digunakan terdapat pengaruh terhadap produk MAG yang 

dihasilkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif serta kestabilan nilai emulsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Lemak Ayam 

2.1.1 Karakteristik Lemak Ayam 

 Lemak merupakan komponen utama dalam zat makanan selain karbohidrat dan 

protein, yang berfungsi sebagai sumber energi utama. Lemak tersusun dalam senyawa 

yang tidak larut dalam air, sehingga dapat dipisahkan dari sel dan jaringan dengan cara 

ekstraksi menggunakan pelarut organik yang relatif non polar, misalnya dietil eter atau 

kloroform. Asam lemak memiliki struktur yang spesifik, yaitu memiliki gugus 

hidrokarbon hidrofobik yang banyak sekali dan hanya sedikit gugus hidrokarbon 

hidrofil(Gambar 1). Dalam satu rantai karbon terdapat dua sifat yang berbeda, yaitu 

sifat hidrofobik pada gugus hidrokarbonnya dan sifat hidrofilik pada  karboksilnya. 

  Hidrofobik    Hidrofilik 

-CH2 - CH2 - CH2-CH2 - CH2 - CH2 – COO – 

 
Gambar 1. Sifat Struktur Lemak yang Tidak Larut dalam Air tetapi Larut dalam 

Pelarut Non Polar (Fessenden and Fessenden, 1997). 

 

2.1.2 Komposisi Lemak Ayam 

 Lemak pada ayam terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. 

Secara umum susunan lemak ayam terdiri dari : (Tabel 1). 
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Tabel 1. Susunan Asam Lemak Pada Lemak Ayam 
Asam Lemak Jumlah Atom Karbon Jumlah (%) 

Miristat 
Miristoleat 
Palmitat 
Palmitoleat 
Stearat 
Oleat 
Linoleat 
Arachidonat 

C 14: 0 
C 14: 1 
C 16: 0 
C 16: 1 
C 18: 0 
C 18: 1 
C 18: 2 
C 20: 1 

0,9 
0,3 
25,9 
8,7 
5,8 
38,9 
19,1 
0,4 

Total asam lemak jenuh 32,6 
Total asam lemak tak jenuh 67,4 

Sumber : Williams and Goldberg (1991) 

 

2.1.3 Struktur Lemak Ayam  

 Trigliserida dalam lemak ayam menurut Winarno (2004), merupakan ester dari 

gliserol dan asam lemak rantai panjang yang menentukan wujud dari trigliserida. 

Berikut ini adalah persamaan umum pembentukan trigliserida: (Gambar 2). 

 

 

     Gambar 2. Persamaan Umum Pembentukan Trigliserida (Winarno, 2004). 

  

 Trigliserida disebut sederhana apabila triester yang terdiri dari gliserol dan 

tiga molekul asam lemak yang sama. Trigliserida pada lemak ayam tersusun dari asam 

lemak dengan kombinasi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh yang berbeda. 
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2.1.4 Potensi Lemak Ayam Sebagai Bahan Baku MAG  

 Offal ayam terdiri dari 16 sampai 24% adalah tulang ayam, yang 1/6 bagian 

berupa lemak. Dalam keadaan normal tulang mengandung air 50% dan lemak 25%, 

disamping itu mengandung mineral kalsium fosfat (CaPO4) dan kalsium karbonat 

(CaCO3) dari 25% kandungan lemak total (Soeparno, 2005). 

 Lemak ayam mempunyai nilai nutrisi namun harganya relatif murah. Oleh 

karena itu, lemak ayam dapat dimanfaatkan sebagai sumber MAG hewani yang bisa 

terjangkau oleh semua lapisan masyarakat serta mempuyai prospek yang cukup baik. 

Potensi lemak ayam menurut Purnomo (1992), sekitar 5,6% dari total produksi ayam.  

 

2.2 Dedak Padi 

2.2.1 Karakteristik  Dedak Padi  

 Dedak padi merupakan hasil samping penggilingan gabah menjadi beras yang 

diperoleh dari lapisan luar karyopsis beras (Ardiansyah, 2006). Adanya kulit ari atau 

lapisan coklat yang menyelimuti biji beras inilah yang disebut sebagai dedak atau 

bekatul padi. Penggilingan 1 ton gabah menghasilkan dedak sebanyak 60-80 kg. 

Meskipun dedak tersedia melimpah di Indonesia, namun pemanfaatannya untuk 

manusia masih terbatas, dimana hingga saat ini pemanfaatannya terbatas sebagai 

pakan ternak dan sebagai bahan baku industri makanan maupun industri farmasi 

(Ardiansyah, 2006). 

 

2.2.2 Komposisi Dedak Padi 

 Dedak padi mengandung paling tidak 65% dari zat gizi mikro penting yang 

terdapat dalam beras. Dedak mempunyai potensi gizi yang luar biasa karena banyak 
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mengandung komponen tanaman bermanfaat yang biasa disebut sebagai fitokimia, 

berbagai vitamin (seperti tiamin, niacin, vitamin B6), mineral (Besi, fosfor, 

magnesium, potasium), asam amino, asam lemak esensial dan antioksidan 

(tocopherol,oryzanol dan tocotrienol) (Hariyadi, 2006). Disamping itu dedak padi juga 

mengandung enzim lipase yang bisa menyebabkan lemak dalam dedak mudah tengik 

hanya dalam waktu beberapa jam (Putrawan, 2006). 

 Nilai gizi dedak padi sangat baik, kaya akan vitamin B, vitamin E, asam lemak 

esensial, serat pangan, protein, oryzanol, dan asam ferulat. Senyawa fitokimia (phytos 

= tanaman, chemicals = zat kimia) menjadi topik penelitian penting karena dapat 

memberikan fungsi-fungsi fisiologis dalam pencegahan penyakit degeneratif. 

Komposisi fitokimia dedak padi sangat bervariasi, tergantung kepada faktor 

agronomis, varietas padi, dan proses penggilingannya (derajat sosoh) (Ardiansyah, 

2006).  

  

 2.2.3 Dedak Padi Sebagai Sumber Lipase  

 Enzim lipase dalam dedak padi didapatkan dari yang secara alamiah 

(endogenous) terdapat pada minyak bekatul atau oleh mikroba. Penggunaan dedak 

padi menjadi terbatas karena sifatnya mudah rusak karena aktivitas hidrolitik dan 

oksidatif oleh enzim lipase yang terdapat didalamnya (Ardiansyah, 2006). 

 Lipase pada dedak padi mampu menghidrolisis lemak dan esterifikasi produk 

FFA dengan gliserol. Tanpa dilakukan isolasi enzim lipase yang terdapat dalam dedak 

padi dapat melakukan fungsi hidrolisis dan esterifikasi pada suhu ruang. Keuntungan 

penggunaan gabah dan dedak padi sebagai sumber lipase dapat dilihat dari segi enzim 

termobilisasi pada matriks, sehingga pemisahan enzim dengan substrat dan produk uji 
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dapat dipisahkan dengan mudah hanya dengan melalui proses penyaringan (Radiati, 

2006). 

 

2.3 Enzim Lipase 

 Enzim merupakan katalisator dari suatu sistem biologik yang dapat 

mengkatalis suatu reaksi secara spesifik. Molekul ini akan meningkatkan dengan nyata 

kecepatan reaksi kimia spesifik daripada tanpa enzim yang berlangsung snagat lambat, 

walaupun dalam jumlah sedikit enzim mempunyai kemampuan untuk mempercepat 

suatu reaksi kimiawi hingga 1012 – 1020 (Muchtadi, dkk., 1992).  

 Enzim lipase berdasarkan nomenklatur dari International Union of 

Biochemistry, adalah enzim yang berfungsi untuk mengkatalis lemak atau 

triasilgliserida menjadi diasilgliserida dan FFA(Winarno, 2004). 

 Lipase adalah enzim yang tersebar yang dapat mengkatalisis dan 

menghidrolisis lemak dan minyak. Lipase merupakan enzim yang paling sering 

digunakan dalam sintesis kimia organik, mengkatalisis dan  menghidrolisis ester asam 

karboksilat dalam media cair atau reaksi balik dalam pelarut organik (Reetz., 2002). 

 

2.3.1 Karakteristik Enzim Lipase 

Sifat karakteristik terpenting enzim adalah daya katalitik dan spesifitasnya. 

Fungsi katalitik enzim antara lain meliputi merendahkan aktivasi substrat dan mencari 

jalur pemecahan dengan energi aktivasi yang paling rendah. Enzim sangat spesifik 

baik dalam macam reaksi yang dikatalis dan pemilihan reaktannya yang disebut 

substrat. Suatu enzim biasanya mengkatalisis tunggal atau serangkaian reaksi yang 

serupa (Hariyono, 1997). 
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Lipase terdapat dalam bentuk terikat dalam sel dan dapat diproduksi secara 

ekstraseluler. Kerja lipase memiliki spesifikasi terhadap posisisi atau lokasi ester, 

misalnya ester yang letaknya di bagian luar molekul alkohol yaitu pemecahan alkohol 

primer, kemudian pemecahan pada alkohol sekunder yaitu pada posisi di tengah 

(Akon, 1998). Enzim Lipase menghidrolisa rantai trigliserida membentuk asam lemak 

bebas dan gliserol. Proses hidrolisis lemak atau triasilgliserida menjadi diasilgliserida 

dan FFA ternyata masih belum lengkap karena enzim lipase masih dapat 

menghidrolisis diasilgliserida lebih lanjut menjadi MAG dan bahkan yang heterogen 

(Elaine and Hron, 1994), hal ini menunjukkan bahwa kerja dari enzim lipase ini relatif 

sangat lambat pada larutan lemak dalam air, namun dalam keadaan emulsi, hidrolisis 

oleh lipase akan berlangsung sangat cepat (Winarno, 2004). Lipase memiliki 

karakteristik khusus dalam mengkatalis suatu reaksi hidrolisis, dimana reaksi hanya 

dapat terjadi pada permukaan air-lemak. 

 

2.3.2 Aktivitas Enzim Lipase 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim antara lain suhu, pH, 

konsentrasi enzim dan substrat. Enzim lipase akan bekerja optimum pada pH 7, 

dengan suhu hidrolisis optimum 40 0C serta pada konsentrasi enzim 6 x 1010µM : 3 x 

1011 µM. Pada kondisi tersebut akan didapatkan hasil hidrolisis yang paling besar, 

sedangkan enzim lipase yang berasal dari dedak padi menurut Bhardwaj et al., (2001) 

memiliki aktivitas maksimum pada suhu 800C dan pH 11. 

 Lipase merupakan unit oligopepetida heliks yang melindungi sisi aktifnya, 

yang membentuk interaksi permukaan hidrofobik seperti droplet lemak yang 

memungkinkan sisi aktifnya dapat berinteraksi dengan substrat. Sisi aktif dari enzim 
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lipase merupakan segmen dari 3 asam amino yaitu serin, histidin, dan aspartat, 

kompleks enzim asli menjadi perantara penting dalam mengkatalisis reaksi lipase 

(Reetz., 2002). 

 Berdasarkan spesifikasinya enzim lipase dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

lipase non-spesifik dimana enzim ini dapat melepaskan asam lemak dari tiga posisi 

pada gliserida, sehingga akan menghasilkan pemecahan yang sempurna dari molekul 

trigliserida menjadi gliserol dan tiga asam lemak, serta (1,3) lipase spesifik yang 

melepaskan asam lemak hanya pada posisi 1 dan 3 dari gliserida, karena posisi 2 pada 

gliserida secara normal tidak stabil dan dapat mengalami perpindahan asil menjadi 

bentuk 1,3 digliserida atau 1-monogliserida (Anonymous, 1999). 

          O       memecah disini 

  R’      C       O       CH2  

          O 

  R”      C       O       CH  

           O 

  R”’      C       O      CH2  

        atau disini 

                 Gambar 3. Proses Pemecahan Trigliserida (Anonymous, 1999). 

 Hidrolisis subtrat oleh enzim lipase terjadi karena adanya peran residu asam 

amino yang menjadi sisi aktif enzim yaitu, histidin, serin dan asam aspartat. 

Mekanisme hidrolisis substat lemak oleh enzim lipase melalui dua tahap yaitu asilasi 

dan deasilasi. Pada tahap asilasi aspartat yang memiliki gugus karboksilat (-COOH) 

menjadi aktif dalam lingkungan hidrofob dan akan mempolarisasi histidin yang ada 

didekatnya. Residu histidin berfungsi sebagai basa dan proton dari gugus OH-  pada 

serin, sehingga oksigen menjadi nukleofilik, kuat dan berinteraksi dengan gugus 

karbonil  pada substrat yang  menghasilkan produk dan asil enzim. Tahap deasilasi 
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adalah pelepasan produk yang serupa asam lemak bebas oleh enzim melalui 

mekanisme yang sama dengan asilasi. Aspartat yang aktif akan mempolarisasi histidin 

dan memprotonasi H2O. Hasil protonasi ini yaitu ion OH- yang berinteraksi dengan 

gugus karbonil dari asil enzim dan akan menghasilkan suatu asam lemak bebas dan 

enzim bebas lemak kembali (Belitz and Grosch, 1999). 

 

2.3.3 Isolasi Enzim Lipase  

 Enzim lipase dapat di isolasi dari hewan, tumbuhan dan mikroba yang dapat 

dilakukan dengan pemisahan partikel dari larutan pada metode sentrifugasi sebagai 

operasi utamanya. Hal ini, menyangkut pemisahan sel-sel dari medium biakan, 

pemisahan hancuran sel dan pengumpulan presipitat. Isolasi enzim dapat dilakukan 

dengan beberapa cara yaitu ekstraksi dan khromatografi. (Judoamidjojo, Darwis dan 

Said, 1992).  

 Keberhasilan isolasi dan pengujian aktivitas enzim sangat tergantung pada 

kondisi sumber enzim, letak, bahan, serta cara ekstraksi yang sesuai dengan sifat 

enzim (Rahayu, 1986). Namun isolasi lipase menimbulkan dua efek yaitu pembagian 

isoenzim dan pengaruh pada aktivitas dan selektivitas (Reetz., 2002). 

a.  Ekstraksi enzim lipase 

 Ekstraksi adalah tahapan pemisahan suatu senyawa dengan matriknya menjadi 

senyawa terlarut untuk tujuan identifikasi komponen maupun komersial (Houghton 

and Raman, 1998). Pentingnya mendapat ekstrak senyawa tertentu disebabkan; (1) 

keragaman komponen yang terkandung dalam bahan segar, (2) adanya perubahan-

perubahan komponen, dan (3) memenuhi konsentrasi tertentu terhadap senyawa yang 

diinginkan (Pomeranz and Meloan, 1971). 
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 Berdasarkan bentuk campuran yang diekstraksi, ekstraksi dapat dibedakan 

menjadi dua macam yaitu (Brian, 1983): 

1. Ekstraksi padat cair 

Substansi yang diekstraksi terdapat dalam campuran yang berbentuk padat. 

2. Ekstraksi cair-cair 

Substansi yang diekstraksi terdapat dalam campuran yang berbentuk cair. 

b.  Pelarut ekstraksi 

 Pemilihan pelarut yang akan dipakai dalam proses ekstraksi, harus 

memperhatikan sifat kandungan senyawa yang akan diisolasi. Sifat yang penting 

adalah polaritas dan gugus polar dari suatu senyawa. Dengan mengetahui sifat 

senyawa yang akan diekstraksi dapat dipilih perarut yang sesuai berdasarkan polaritas. 

Senyawa non-polar lebih mudah larut dalam pelarut polar. Derajat polaritas 

bergantung pada ketetapan dielektrik, makin besar tetapan dielektrik makin polar 

pelarut tersebut (Houghton and Raman, 1998). 

 

c.  Cara ekstraksi 

 Secara umum proses ekstraksi terdiri atas tiga macam yaitu maserasi, refluks 

dan perkolasi. Ekstraksi dapat dilakukan secara berturut-turut mulai dengan 

menggunakan pelarut non-polar (n-heksan, sikloheksan, toluen dan kloroform) lalu 

menggunakan pelarut yang semi polar (diklorometan, dietil eter dan etil asetat), 

kemudian dengan pelarut polar (metanol, etanol dan air). Ekstraksi secara bertahap 

seperti ini akan diperoleh ekstrak awal (ekstrak kasar) yang mengandung berturut-

turut senyawa non-polar, semi polar dan polar (Houghton and Raman 1998). 
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d.  Fraksinasi 

 Hasil ekstraksi bahan nabati dengan pelarut masih merupakan senyawa 

berbagai komponen. Senyawa tersebut dapat difraksinasi menjadi kelompok senyawa 

yang mempunyai karakteristik berdasarkan fisiko-kimia yang hampir sama. Fraksinasi 

dapat juga berdasarkan perbedaan kelarutan atau ukuran molekul. Pada umumnya 

fraksinasi dapat dilakukan dengan pengendapan, ekstraksi cairan-cairan, kromatografi, 

destilasi dan elektroforesis (Harbone, 1984). Fraksinasi dengan teknik kromatografi 

diantaranya adalah kromatografi kolom, kromatografi lapis tipis dan kromatografi cair 

kinerja tinggi. 

 Kromatografi lapis tipis merupakan metode pemisahan yang cepat dengan 

peralatan sederhana dan banyak parameter percobaan yang dapat divariasi untuk 

mendapatkan pemisahan yang baik. Kromatografi lapis tipis merupakan sistem 

pemisahan adsorbsi dan partisi. Lapisan yang memisahkan terdiri atas fase diam 

ditempatkan pada penyangga berupa plat gelas, logam atau lapisan yang cocok. 

Campuran yang akan dipisahkan berupa larutan yang dispotkan pada plat, sehingga 

menghasilkan bercak atau pita awal, kemudian plat tersebut dikembangkan dengan 

larutan pengembang yang cocok. Pemisahan terjadi selama peresapan secara kapiler, 

kemudian terbentuk spot-spot yang terpisah. Jika spot tidak tampak dapat dilihat 

dengan bantuan sinar UV (Gambar 5 dan 6) atau dengan menggunakan uap iodium 

(Houghton and Raman, 1998). 
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Gambar 4. Plat TLC komersial dengan pencahayaan normal  (Anonymous, 
2006). 

 

 

         Gambar 5. Plat TLC dengan pencahayaan sinar UV (Anonymous, 2006). 

 

 

2.4 MONOASILGLISERIDA (MAG) 

 Monoasilgliserida merupakan hasil hidrolisis trigliserida oleh enzim lipase. 

Monoasilgliserida dapat dibentuk dari gliserolisis FFA oleh gliserol dimana hasil lain 

dari proses tersebut adalah air (H2O). Hidrolisis lemak dan minyak dilakukan dengan 

menggunakan katalisis lipase (E.C. 3.1.1.3), yang memutuskan ikatan ester dari 

asilgliserida (Yang and Parkin, 1994). 
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2.4.1 Produksi MAG  

 Monoasilgliserida dapat dihasilkan dari hidrolisa lemak ayam. Dalam reaksi 

hidrolisis reaksi dapat diikuti sebagai berikut : (Gambar 6) 

          Hidrolisis (lipase) 
 TAG +    H2O    DAG +     FFA 
     Hidrolisis (lipase) 
 DAG    +    H2O     MAGh +     FFA 
              Esterifikasi  
 FFA     +   Gliserol     MAGg +     H2O 
       Hidrolisis Lipase 
 

         Gambar 6.  Tahapan Pembentukan MAG (Wang et al., 1993) 

 

 Proses produksi MAG ada tiga tahap yaitu persiapan enzim lipase dari dedak 

dan persiapan lemak, inkubasi (proses hidrolisis) dan pemisahan dedak dengan 

substrat dan produk MAG (Radiati, 2006).  

 Hasil hidrolisis lemak pada kromatografi lapis tipis menurut Radiati (2006) 

menghasilkan fraksi TAG (Triasilglyserida), FFA (Free Fatty Acid), DAG 

(Diasilglyserida) dan MAG berturut-turut dihasilkan pada nilai Retension Factor (Rf) 

pada 0,8; 0,6; 0,3 dan 0,1 pada perbandingan 2 bagian lemak ayam 2,5 dan 2 bagian 

gliserol (Gambar 7), pada proses reaksi suhu kamar selama 72 jam. Konsentrasi MAG 

yang dihasilkan akan mengalami pergeseran yang lebih rendah jika dalam dedak atau 

gabah yang mempunyai kadar air cukup tinggi dan pada kadar air 0,4% dihasilkan 

MAG yang cukup tinggi. 
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F       E 
       
         RF 
        TAG  0,8 
 
 
 
         FFA  0,6 
 
 
         DAG  0,3 
 
 
         MAG  0,1 
 

 

Gambar 7.  Fraksinasi hasil hidrolisis dan gliserolisasi TAG/lemak TAG Rf 0,8, 
FFA Rf 0,6, DAG Rf 0,3 dan MAG Rf 0,1 oleh lipase. F = Filtrat, E   
= Endapan (Ratu, 2000). 

 
 

Perbedaan jenis pelarut pada proses produksi MAG memberikan perbedaan 

pada fraksi masa MAG untuk semua kadar air medium reaksi sejalan dengan sifat 

ketidak-polaran pelarut (Ratu, 2000). Dimana derajad polaritas bergantung pada 

ketetapan dielektrik, makin besar tetapan dielektrik makin polar pelarut tersebut 

(Houghton and Raman, 1998). 

 

2.4.2 Identifikasi MAG  

Proses Identifikasi MAG dapat dilakukan dengan cara menguapkan pelarutnya 

kemudian ditimbang untuk mengetahui rendemen produk reaksi, dan dianalisis fraksi 

masa komponen TAG, DAG, MAG dan FFA menggunakan metode kromatografi lapis 

tipis (Thin Layer Chromatography). Selain itu, MAG yang terdapat dalam produksi 
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reaksi dipisahkan (difraksinasi) menggunakan pelarut polar. Fraksinasi dengan pelarut 

polar dilakukan pada suhu dingin dengan ratio yang bervariasi (Wang et al., 1993). 

 Penentuan metode fraksinasi yang baik untuk diterapkan pada pemisahan 

MAG pada produk reaksi dilakukan dengan identifikasi komponen TAG, DAG, MAG 

dan FFA. Fraksi yang menghasilkan noda MAG relatif lebih luas dibandingkan 

dengan noda komponen lain (TAG, DAG dan FFA) hal ini disebabkan karena sifat 

kepolaran dari MAG. Produk MAG bebas pelarut yang diperoleh dari proses 

fraksinasi, ditimbang untuk mengetahui rendemen dan analisis kandungan komponen 

TAG, DAG, MAG dan FFA untuk mengetahui derajat kemurniannya.  

 

2.4.3 Aktivitas MAG sebagai Emulsifier 

Monoasilgliserida tersusun dari gliserol dan asam-asam lemak, baik asam 

lemak jenuh maupun asam lemak tak jenuh. Satu molekul MAG tersusun dari gugus 

yang bersifat hidrofobik dan gugus lainnya bersifat hidrofilik. Oleh karena itulah 

MAG dapat berfungsi sebagai emusifier.  

Emulsifier adalah salah satu bahan penolong untuk membuat emulsi, berfungsi 

untuk menstabilkan zat atau bahan aktif terlarut dalam air atau minyak yang 

diemulsikan dan suatu emulsifier HLB (Hidrofilik Lipofilik Balance) memegang 

peranan penting. Nilai HLB suatu emulsifier adalah angka yang menunjukkan ukuran 

keseimbangan dan regangan gugus hidrofilik (polar) dan gugus lipofilik (non-polar), 

yang merupakan dua fase yang diemulsikan (Rofienda, 2005). Emulsi menurut 

Winarno (2004), merupakan suatu dispersi atau suspensi suatu cairan dalam cairan 

yang lain dimana molekul-molekul kedua cairan tersebut saling antagonis sehingga 

cairan tersebut akan berada dalam kondisi koloid yang stabil oleh peran substansi 
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ketiga yang disebut sebagai emulsifier, ditambahkan oleh Sibuea (2003) bahan 

pengemulsi merupakan senyawa yang mempunyai aktifitas permukaan (Surface-active 

agents) sehingga dapat menurunkan tegangan permukaan (Surface tension) antara 

udara-cairan dan cairan-cairan yang terdapat dalam suatu sistem makanan. 

 

2.4.4 Kestabilan Emulsi 

Faktor penting yang mempengaruhi kestabilan emulsi adalah agen emulsi yang 

digunakan dan bentuk molekul yang dapat terikat oleh minyak dan air. Agen 

pengemulsi (emulsifier) berperan untuk mengurangi tegangan permukaan dan 

menstabilkan emulsi. Bentuk molekul emulsifier yang non polar larut dalam lapisan 

luar butir-butir lemak, sedangkan bagian yang polar menghadap ke pelarut (air). Polar 

dalam hal ini merupakan emulsifier yang lebih terikat pada air, sehingga dapat lebih 

membantu terjadinya emulsi minyak dalam air. Sedangkan non polar merupakan 

molekul emulsifier yang larut dalam minyak, sehingga membantu terjadinya emulsi air 

dalam minyak (Winarno, 2004). 

 

 

 

       Gambar 8. Skema Terjadinya Emulsi Minyak dalam Air (Winarno, 2004). 
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Gambar 9.  Skema Orientasi Molekul Emulsifier (Winarno, 2004). 

Globula-globula lemak tidak saling bergabung sebab masing-masing 

dikelilingi membran protein yang menarik air dan airnya membuat masing-masing 

globula lemak tetap menjauh. Pengadukan akan merusak membran protein yang 

membuat globula lemak saling mendekat sehingga lemak akan naik ke permukaan 

molekul. Molekul pengemulsi akan menggantikan membran protein, satu ujung 

molekulnya akan melarut di air, sedangkan ujung satunya akan melarut di lemak 

(Ismunandar, 2004) 

Pada umumnya bentuk molekul emulsifier menyerupai trigliserida yang 

terbentuk dari molekul gliserol yang mengikat rantai asam lemak. Perbedaannya pada 

molekul emulsifier rantai ketiga bukan asam lemak melainkan gugus fosfat. 

Kombinasi antara elemen lemak (lipid) dan elemen polar menjadikan emulsifier 

dikenal sebagai polar lipid atau juga fosfolipid (Gambar 7) (Coultate and Davies, 

1994).  
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Gambar 10. Perbedaan Larutan polar, Non Polar dan Penambahan Emulsi 
(Coultate and Davies, 1994) 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan, Laboratorium Biologi Molekuler Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (MIPA), Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya dan Laboratorium Penelitian dan 

Pengujian Terpadu Universitas Gajah Mada Yogyakarta . Penelitian dilaksanakan dari 

bulan Maret sampai dengan bulan  Juli 2007. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Bahan 

Dedak Padi 

 Dedak padi dari varietas IR 64 yang diperoleh dari toko tani di daerah Malang. 

Kriteria dedak padi yang digunakan adalah tidak lebih dari 1 minggu setelah 

penggilingan padi dilakukan dan dalam keadaan baik serta kering.  

Lemak Ayam 

Lemak ayam yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari RPA tradisional 

di daerah Malang.  

Bahan lain yang digunakan adalah Santan Kelapa (perbandingan kelapa:air 

sebesar 1:1) dan  bahan kimia untuk campuran reaksi dan analisis. Bahan kimia 

tersebut adalah heksana (JT.Barker), petroleum eter (JT.Barker), dietil eter 

(JT.Barker), asam formiat (E.Merck), gliserol (E.Merck), kertas saring merk 
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Whatman, (HLB 2-16), plat TLC silica gel G 60 F 254 (0,5 mm x 20 cm x 20 cm) 

(E.Merck), paper TLC (0,5 mm x 20 cm x 20 cm), dan iodium kristal (E.Merck),. 

  

3.2.2 Alat 

 Peralatan yang digunakan adalah desikator, orbital shaker (IKA HS 250, 

Japan), refrigerator,  Oven (Binder WTC), Vortex Mixer (Model VM-2000 DS 

Instruments Inc. Taipe, Taiwan, ROC), Spectrofotometer (ThermoSpectronic 

Genesystm 10 series), Themistor Waterbath (Type SB-55 EYELA TOKYO RIKAKI 

Co.), Shaker (GFL 1083), Timbangan Analitik (Mettler AJ 150), Gas 

Chromatography (Hitachi 263-50 GC-9) dilengkapi dengan FID (Flame Ionization 

Detector) dan integrator chomatopac (Shimadzu C-R6A), Tabung Ependorf, 

Centrifuge,  Kaca TLC (PF 562C CAMAG), Kain Saring, Ayakan 20 dan 60 mesh, 

dan alat-alat gelas yang umum digunakan dalam laboratorium kimia. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental dengan 

rancangan studi analitis yaitu dengan mengukur variabel-variabel dan menggunakan 

model seperti pada desain percobaan (Nazir, 1999) dengan ulangan dilakukan 

sebanyak 4 kali.  

Perlakuan yang digunakan pada penelitian adalah rasio lemak ayam/dedak padi 

yaitu  rasio lemak/dedak 0,0 (M1), 0,2 (M2), 0,4(M3) dan 0,8(M4) 

Varibel yang diamati adalah  secara  kuantitatif MAG meliputi jumlah 

rendemen dan filtrat, secara kualitatif (aktivitas gliserolisis) dan nilai kestabilan MAG 

sebagai emulsi dalam santan kelapa. 
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3.4 Prosedur Penelitian 

Persiapan Lipase 

 Lipase dalam dedak padi merupakan lipase yang termobilisasi. Keberadaan 

lipase didalam dedak padi diharapkan dapat menghasilkan produk emulsi dengan 

menggunakan enzim. 

 Persiapan dedak kasar yang mengandung enzim lipase untuk reaksi gliserolisis 

dilakukan mengikuti cara Wang et al., (1993); Jiamyangyuen et al.,(2005) yang 

dimodifikasi(Lampiran 1). 

Persiapan Lemak Ayam  

 Persiapan lemak ayam diawali dengan pengambilan lemak dari bagian viseral 

ayam yang dipotong di RPA, kemudian lemak ayam dilakukan pemanasan (sampai 

lemak mencair) dengan sistem pasteurisasi. Lemak yang sudah cair disaring 

menggunakan kain saring agar terbebas dari kotoran- kotoran yang terikut. Lapisan 

lemak yang digunakan adalah yang berwarna kuning jernih sedangkan lapisan warna 

putih bening dibuang. Lemak  kemudian diletakkan dalam desikator, demikian pula 

gliserol pro analisis. Pencampuran dengan silika gel bertujuan untuk mereduksi 

bahkan jika mungkin membebaskan minyak dan gliserol dari kandungan air (Ratu, 

2000).  

Produksi MAG 

  Produksi MAG dilakukan pada keempat komposisi rasio penambahan lemak/ 

dedak pada erlenmeyer bertutup (ditutup dengan alumunium foil) kapasitas 300 ml . 

Selanjutnya dilakukan proses shaker selama 72 jam dengan agitasi 300 rpm (Wang et 

al., 1993). 
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3.5 Pengujian Sampel 

Identifikasi MAG 

Analisa Identifikasi MAG dari produk reaksi yang dihasilkan (filtrat MAG) 

melalui 2 cara. Cara yang pertama menggunakan metode kromatografi lapis tipis 

preparatif (Thin Layer Chromatography-TLC),  menurut Lee et al., (2001) untuk 

prosedur yang digunakan dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Cara yang kedua menggunakan Gas Chromatography menurut Horwitz (1990) 

dimana prosedur selanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Pengujian Kuantitatif 

Produk reaksi yang dihasilkan dari waktu reaksi 72 jam kemudian disaring 

menggunakan kain saring dan ditimbang untuk mengetahui berat rendemen (gram)  

produk reaksi dan filtrat MAG yang dihasilkan. Rendemen sebelum dilakukan 

penimbangan dilakukan pembebasan lemak terlebih dahulu dengan menggunakan  

pelarut heksana menurut metode Wang et al.,(1993)  

Pengujian Kualitatif 

 Pengujian kualitatif dilakukan dengan menganalisis aktivitas gliserolisis  yang 

terdapat dalam filtrat MAG. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode 

Spectrofotometer  menurut Sudarmadji dkk (1989) dimana prosedur selanjutnya dapat 

dilihat pada Lampiran 4. 

Pengujian Sifat Emulsi MAG  

 Pengukuran kestabilan emulsi  dilakukan dengan menggunakan metode kadar 

air waktu pemeraman menurut Yuwono dan Susanto (1998). Prosedur selanjutnya 

terdapat pada Lampiran 5 
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Skema diagram alir produksi MAG dari lemak menggunakan biokatalis lipase 

dedak padi dan pengujian aktivitas MAG secara keseluruhan dapat dijelaskan pada 

Gambar 11. 

Dedak                                 Lemak                               Gliserol            
 Kasar                                  ayam                        
  
 

                                             Perlakuan Rasio Lemak / Dedak   
                                                          0; 0,2; 0,4; 0,8 

 

          Pencampuran dalam Erlenmeyer  

 
 
                
                                                Shaker selama 3 hari 300rpm 
 

 
        Pemisahan produk reaksi  
        dengan penyaringan 
 
 

 

                                             Filtrat        Rendemen 

     
 
                                 Pengujian Kualitatif                             Pengujian kuantitatif 
 
 
 
 
                                                                                                                 
              Pengujian Aktifitas         Pengujian Kestabilan                   %Rendemen 
                    Gliserolisis                             Emulsi 
                              (0,  7 dan 14 Hari)          
 
 
               Analisis Data     Analisis data                           Analisis data 
 
 

Gambar 11. Skema Diagram Alir Produksi MAG dari Lemak menggunakan Biokatalis 
Lipase Dedak Padi dan Pengujian Aktivitas MAG 
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3.6 Analisa Data 

 Data yang diperoleh selama penelitian meliputi foto hasil pemotretan dari 

waktu reaksi MAG selama proses shaker kemudian data dianalisis dengan metode 

deskriptif (Nazir, 1999).  

 

3.7 Batasan Istilah 

Monoasilgliserida       : Hasil hidrolisis trigliserida (lemak ayam) oleh enzim  lipase 

(Dedak Padi)   dengan penambahan gliserol pada perlakuan 

shaker. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Produksi Lipase 

 Lipase yang digunakan diperoleh dari dedak padi dari varietas IR 64, 

kemudian dilakukan prosedur sesuai yang tertera pada Lampiran 1. Penggunaan dedak 

padi dari varietas IR 64 ini disebabkan karena pada penelitian pendahuluan yang telah 

dilakukan diketahui bahwa dedak dari varietas IR 64 memiliki aktivitas gliserolisis 

yang paling tinggi dibandingkan dedak padi dari varietas bromo. Dedak kasar dari 

varietas IR-64 menurut Ratu (2000) dapat membentuk fraksi MAG sebesar 20,35 %, 

dimana hasil penelitian menunjukkan penggunaan dedak kasar dari beberapa varietas 

padi unggul yaitu IR-64, Membramo dan Maros tidak memberikan perbedaan yang 

berarti pada penggunaan limbah dedak dari campuran varietas padi ditinjau dari aspek 

produksi MAG dan aspek aktivitas gliserolisis. 

Dedak kasar yang dihasilkan kemudian dilakukan pembebasan lemak 

menggunakan pelarut lemak yaitu heksana. Pemilihan heksana sebagai pelarut lemak 

dalam dedak menurut Tripathi et al., (2006) dikarenakan pembebasan lemak dengan 

heksana dapat menghasilkan dedak padi dengan aktivitas lipase tertinggi dibandingkan 

dengan pelarut benzena dan klorofom.  

 Pembebasan lemak ini bertujuan untuk mencegah gangguan terhadap 

terjadinya reaksi hidrolisis dan memberikan kemudahan terhadap reaksi gliserolisis 

(Ratu, 2000). Air dibutuhkan enzim dalam jumlah sedikit untuk mempertahankan 

aktivitas katalitik. Hal ini berpengaruh, ketika reaksi awal dimana jumlah air yang 

berbeda berasal dari reaksi esterifikasi (Tripathi et al., 2006). 
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4.2. Produksi Monoasilgliserida (MAG) 

 Pencampuran lemak , dedak dan gliserol dalam shaker selama 72 jam 

didapatkan hasil pengamatan pada 24 jam proses shaker lapisan lemak mulai 

mengental, kemudian setelah ditunggu selama 48 jam terbentuk lapisan putih tipis 

yang semakin lama waktu reaksi semakin tebal lapisan putih yang terbentuk (Gambar 

12).  Menurut Tripathi et al., (2006) Pada waktu reaksi selama 72 jam dapat 

menghasilkan prosentase MAG tertinggi tertinggi dibandingkan 6, 12, 24 dan 48 jam 

waktu reaksi pada penggunaan Lipase-TLIM. 

 

 

 

 

                  

 

Gambar 12.  Perubahan Warna Pada Pencampuran:  Minyak (A), setelah ditambah 
dedak padi dan direaksikan selama 24 jam (B), 48 jam (C), dan 72 jam 
(D). 

 
Monoasilgliserida yang terdapat dalam produk reaksi berasal dari 2 sumber, 

yaitu dari reaksi gliserolisis (MAGg) dan dari reaksi hidrolisis DAG (MAGh) dengan 

tahapan reaksi sebagai berikut : (Gambar 13) 

                           Hidrolisis (lipase) 
 TAG +    H2O    DAG +     FFA 
     Hidrolisis (lipase) 
 DAG    +    H2O     MAGh +     FFA 
              Esterifikasi  
 FFA     +  Gliserol     MAGg +     H2O 
        Hidrolisis (lipase)   
     

         Gambar 13.  Tahapan pembentukan MAG (Wang et al., 1993) 

A D C B 



 94 

 

 Monoasilgliserida diproduksi dari lemak ayam yang dihidrolisis oleh lipase 

yang berasal dari dedak  padi varietas IR 64 dengan menambahkan gliserol untuk 

reaksi esterifikasi. Pada proses hidrolisis lemak, MAG dihasilkan secara bertahap dari 

hidrolisis DAG yang dihasilkan oleh pelepasan gugus hidroksil pada TAG. Sedangkan 

pada proses esterifikasi, MAG langsung dihasilkan dari penambahan gugus asil pada 

gliserol (Christensen et al., 2003). 

 

4.2.1 Identifikasi Monoasilgliserida 

  Identifikasi MAG dilakukan dengan menggunakan metode kromatografi lapis 

tipis (Thin Layer Chromatography) dan kromatografi gas (Gas Chromatography). 

Pada kromatografi lapis tipis tidak terjadi pemisahan komponen (partisi) dari minyak 

dan produk reaksi pada kromatogram diakibatkan oleh adanya perbedaan polaritas 

dari MAG, DAG, FFA, dan TAG (Gambar 14). Idenifikasi MAG didasarkan atas sifat 

hidrofilik atau kepolarannya yang relatif cukup tinggi dibanding komponen yang lain, 

sehingga MAG sukar larut dalam heksana yang merupakan pelarut non polar. Selain 

itu, perbandingan komponen eluent yang digunakan berpengaruh terhadap pemisahan 

komponen TAG, DAG dan MAG. Monoasilgliserida yang dihasilkan dari lemak ayam 

pada metode kromatografi lapis tipis menunjukkan adanya asam lemak rantai panjang 

sehingga sifat polaritasnya semakin tinggi yang diduga tidak sesuai dengan jenis 

eluent yang digunakan yang mengakibatkan tidak terjadi pemisahan komponen TAG, 

DAG dan MAG.   
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Gambar 14. Hasil Analisis Produk Reaksi Menggunakan Kromatografi Lapis Tipis 
 

  Pada kromatografi gas menunjukkan hasil profil asam lemak monoasilgliserida 

lemak ayam (Gambar 15). Profil asam lemak yang dihasilkan yaitu asam laurat 

(C12:0), asam myristat (C14:0), asam palmitat (C16:0), asam palmitoleat (C16:1), 

asam margariat (17:0), asam stearat (18:0), asam oleat (C18:1) (Tabel 2). Pada Tabel 

2 dapat terlihat hampir semua asam lemak yang terbentuk merupakan asam lemak 

rantai panjang, meskipun terdapat asam laurat (C12:0) tetapi dalam jumlah yang 

sedikit yaitu sebanyak 0,0018 ppm. Hal ini dikarenakan reaksi gliserolisis dalam 

pembentukan monoasilgliserida lemak ayam belum optimal. 
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Gambar 15. Hasil Analisis Produk Reaksi Menggunakan Kromatografi Gas 

Tabel 2. Hasil Analisis Produk Reaksi Menggunakan Kromatografi Gas 

No Nama Waktu 
(menit) 

Area Konsentrasi 

1. Heksana (Blangko) 0.412 1041497 98.2656 
2. Asam Laurat (C12:0) 2.773 20 0.0018 
3. Asam Miristat (C14:0) 3.125 100 0.0095 
4. Asam Palmitat (C16:0) 5.232 4663 0.44 
5. Asam Palmitoleat (C16:1) 5.925 1345 0.1269 
6. Asam Stearat (C18:0) 9.865 8471 0.7992 
7. Asam Oleat (C18:1) 11.665 3783 0.3569 

Total 1059879 100 
 
 
4.3. Penentuan Sifat Kuantitatif Produk MAG 

 Sifat kuantitatif  diketahui dari penghitungan jumlah produk filtrat MAG kasar 

yang dihasilkan dari penerapan rasio lemak ayam/dedak hasil perlakuan. Pengamatan 

dilakukan dengan pemisahan produk reaksi dengan metode penyaringan antara filtrat 

dan rendemen, diikuti pereaksian rendemen dengan heksana (Menerapkan metode 

Wang et al., 1993). Produk rendeman yang telah dilarutkan dengan heksana ditimbang 

(gram) diikuti dengan perhitungan filtrat (gram). 
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 Hasil pengukuran berat produk rendemen telah bebas pelarut didapatkan berat 

rendemen tertinggi pada rasio lemak ayam/dedak 0,2 yaitu sebesar 53,25 gram yang 

berarti rendemen produk mencapai 53,25 % atas dasar berat produk rendeman 

terhadap berat total produk reaksi (berat gliserol, lemak ayam dan dedak sama dengan 

100 gram) dengan jumlah filtrat MAG 29,62 gram, dimana jumlah filtrat ini paling 

rendah dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya (Gambar 16). 
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 Gambar 16. Pengaruh Perlakuan Rasio Lemak Ayam/Dedak terhadap jumlah 
Rendemen dan Filtrat 

 

Dari Gambar diatas diketahui bahwa filtrat MAG yang tertinggi terdapat pada 

rasio lemak/dedak 0,8 dengan berat filtrat sebesar 61,7587 gram atau sebesar 61,76 %. 

Diketahui bahwa penambahan rasio lemak/dedak berpengaruh terhadap jumlah dan 

prosentase rendemen dan filtrat, hal utama yang berpengaruh pada jumlah produk 

rendemen yang terbentuk adalah banyaknya (gram) dedak (sebagai sumber enzim 

lipase kasar) yang ditambahkan pada produk reaksi, dimana jumlah penambahan 

dedak tertinggi sebesar 29,41 gram pada perlakuan rasio lemak/dedak 0,2 yang juga 
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meliki jumlah rendemen tertinggi pula. Rendemen produk MAG maksimum yang 

ditemukan relatif lebih rendah dengan yang dilaporkan oleh Wang et al., (1993) pada 

reaksi gliserolisis minyak kelapa menggunakan lipase Pseudomonas Tipe PS-30, yaitu 

74,6% MAG dengan waktu reaksi 120 jam. Demikian pula rendemen produksi MAG 

dari reaksi gliserolisis minyak mentega dengan lipase Pseudomonas Tipe PS-30 dan 

Tipe AK, yaitu antara 55 dan 60% MAG dengan waktu reaksi antara 24 dan 72 jam 

(Yang et al., 1993; Yang and Parkin, 1994), ditambahkan Ratu (2000) Rendemen 

produksi maksimum pada gliserolisis minyak kelapa dengan biokatalis dedak kasar 

pada kisaran waktu 90 jam dengan kadar MAG berkisar 49%. 

Prosentase filtrat MAG dihasilkan dari substrat minyak kedelai dilaporkan 

Temelli, King and List (1996) bahwa yaitu sebesar 49,2% dibandingkan dengan 

minyak kacang, minyak jagung, minyak biji kapas, minyak kelapa sawit dan minyak 

bunga Canola. Jenis lipase yang dapat menghasilkan MAG tertinggi menurut 

Kaewthong et al., (2005) adalah jenis lipase yang berasal dari Chromobacterium 

viscosum yang dapat menghasilkan  prosentase MAG sebesar 49,16 %, tetapi produk 

lipase ini sangat mahal sehingga kurang memiliki nilai ekonomis. 

Dapat diketahui bahwa jumlah rendemen meningkat seiring dengan 

penambahan dedak, sedangkan jumlah produk filtrat MAG yang terbentuk tidak 

berbanding lurus terhadap penambahan lemak ayam. Oleh karena itu perlu dilakukan 

pengamatan lebih lanjut mengenai aktivitas gliserolisis melalui kajian kualitatif (akan 

dibahas pada bab selanjutnya), hal ini dikarenakan filtrat tertinggi yang dihasilkan 

belum tentu memiliki aktivitas gliserolisis yang tinggi pula. 
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4.4. Penentuan Sifat Kualitatif Produk MAG 

 Penentuan Sifat Kualitatif Produk MAG dapat diketahui melalui aktifitas 

Gliserolisis tertinggi. Aktifitas gliserolisis tertinggi diketahui dengan melihat nilai 

absorbansi yaitu melalui tingkat kadar kekeruhan filtrat MAG dari tiap perlakuan 

lemak/dedak, hal ini dimaksudkan dengan tingkat nilai absorbansi yang tinggi 

diasumsikan memiliki aktifitas gliserolisis yang tinggi. Panjang gelombang yang 

digunakan dilakukan dengan penentuan kurva terlebih dahulu (Lampiran 8), dimana 

nilai absorbansi diukur dari masing-masing level penambahan pelarut, adapun pelarut 

yang digunakan adalah heksana. Nilai absorbansi dipilih dengan rataan tertinggi 0,999 

dan rataan terendah sama dengan 0. Pada level penambahan heksana dengan 

perbandingan 1:1 diperoleh nilai absorbansi tertinggi sebesar 0,538 dengan panjang 

gelombang 451 nm (Gambar 17). 
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Gambar 17. Nilai Absorbansi pada Panjang Gelombang dengan Perbandingan Titrasi 
Hasil Analisis kualitatif dari pengukuran aktifitas gliserol pada filtrat MAG 

berbagai rasio lemak/dedak (Gambar 18) pada panjang gelombang 451 nm, 

menunjukkan nilai absorbansi meningkat pada rasio lemak/dedak antara 0,2 dan 0,4 

sedangkan pada rasio lemak/dedak 0,8 nilai absorbansi semakin menurun. Keadaan 

Nilai Absorbansi Tertinggi 
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tersebut memberikan petunjuk produksi MAG mencapai maksimum pada rasio 

lemak/dedak sebesar 0,4. 
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Gambar 18. Pengaruh Perlakuan Rasio Lemak/Dedak terhadap Aktivitas Gliserolisis. 
 

 Rasio lemak/dedak yang optimum ini relatif lebih tinggi dengan penelitian 

yang dilaporkan oleh Ratu (2000) pada penggunaan rasio minyak kelapa/dedak 

sebesar 0,3, dimana menurut Ratu (2000) pada titik maksimum tersebut minyak 

kelapa(substrat) tidak berperan sebagai inhibitor biokatalis dedak kasar pada daerah 

rasio minyak/dedak yang diterapkan. Penerapan metode ekstrapolasi kurva antara 

jumlah rendemen dan filtrat (Pembahasan 4.3.1) serta nilai absorbansi ditemukan 

rasio lemak/dedak 0,4 yang menghasilkan filtrat dan rendemen masing masing sebesar 

35,7125 dan 40,518 dengan nilai absorbansi sebesar 0,297. Keadaan tersebut 

memberikan keterangan bahwa untuk setiap gram dedak kasar mampu mengkatalisis 

0,297 gram lemak ayam dengan rendemen produksi MAG sebesar 40,518% atau 

sebesar 40,518 gram MAG. Hasil yang ditemukan relatif lebih rendah dibandingkan 

dengan yang dilaporkan Yang and Parkin (1994) sebesar 3,85 gram minyak mentega 

untuk setiap gel lipase PS-30 dalam ENT-3400, dilaporkan oleh Yang et al., (1993) 
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bahwa minyak mentega bersifat inhibitor terhadap lipase PS-30 dan lipase AK dalam 

keadaan bebas dengan konsentrasi optimum masing-masing 25% dan 40% minyak 

metega dalam pelarut 2-metil-2 propanol. Inhibitor minyak mentega terhadap lipase 

AK bersifat irreversibel (tidak dapat balik).  

 Aktivitas gliserolisis bergantung pada jumlah enzim, dimana prosentase MAG 

meningkat pada peningkatan pemberian enzim (Noureddini and Harmier, 1998), 

ditambahkan oleh Yang et al., (2003) faktor utama dalam sintetis MAG yang baik 

telah dilakukan penyeleksian dari pelarut dan enzim yang sesuai. Umumnya, nilai 

esterifikasi yang tinggi menghasilkan produk MAG yang tinggi pula. 

 Dedak kasar merupakan sumber enzim lipase kasar karena mampu 

meningkatkan nilai absorbansi filtrat MAG, dengan pembebasan sejumlah asam 

lemak bebas dapat diketahui peranan enzim lipase dalam meningkatkan aktivitas 

gliserolisis (peningkatan nilai absorbansi). Peningkatan Kosentrasi enzim akan 

menyebabkan lebih banyak molekul substrat yang akan berkombinasi dengan enzim 

sehingga produk yang dihasilkan menjadi semakin banyak sampai akhirnya pada 

konsentrasi tertentu semua molekul enzim sampai pada tingkat titik jenuh, tidak terjadi 

peningkatan produk. Konsentrasi enzim yang semakin tinggi akan menaikkan 

kecepatan reaksi sampai pada batas tertentu. Selama bagian katalitik enzim belum 

terisi semua maka makin besarnya konsentrasi substrat akan meningkatkan komplek 

enzim substrat, kemudian akan terjadi reaksi hidrolisis dimana akan mengkatalisis 

trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. 
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4.5    Sifat Pengemulsi MAG dalam Santan Kelapa 

 Analisa pola perubahan stabilitas emulsi hasil pemeraman selama 0 sampai 14 

hari pada produk MAG dan Santan dengan rasio penambahan 1:1 (MAG : Santan), 

mempunyai tingkat kestabilan antara 99,14 % sampai dengan 103,76 % (Lampiran 

12).  

Penstabil (stabilizer) secara umum digunakan untuk suatu kelompok substansi 

kimia yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan penting dalam sistem 

makanan, salah satunya adalah stabilitas emulsi juga perubahan kemampuan mengikat 

air. Pada umumya penstabil adalah substansi hidrokoloid, polimer-polimer yang 

terdispersi secara koloid yang berinteraksi dengan air dan merubah substansi koloid 

(Bennion, 1980). 

 Nilai kestabilan emulsi MAG dengan penambahan santan pada perlakuan rasio 

lemak/dedak 0,2 mengalami kenaikan sebesar 103,61 % , nilai merupakan nilai 

kestabilan maksimal, dimana pada waktu pemeraman hari ke-14 nilai kestabilan 

menurun hingga 103,27 % (Gambar 19). 
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Gambar 19. Stabilitas Emulsi MAG dalam Santan 
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Pada perlakuan rasio lemak/dedak 0,0 nilai kestabilan MAG dengan 

penambahan santan mencapai titik kestabilan maksimal pada waktu pemeraman 

selama 14 hari yaitu sebesar 99,93 %. Penurunan nilai kestabilan terjadi pada 

pemeraman hari ke 7 dengan nilai kestabilan emulsi sebesar 99,14 %. 

 Nilai Kestabilan Emulsi yang meningkat seiring dengan lama waktu 

pemeraman terjadi pada produk MAG penambahan Santan pada perlakuan rasio 0,4 

dan 0,8 (Gambar 20). Nilai kestabilan emulsi terjadi pada pemeraman hari ke14 

dengan nilai masing-masing sebesar 110,47% dan 110,86 %. Kedua perlakuan ini 

dikatakan stabil karena selama waktu penyimpanan mengalami kenaikan kestabilan 

yang tinggi dibanding perlakuan – perlakuan yang lain. 

 Menurut Blandshard and Lillford (1987) emulsi dikatakan stabil apabila dapat 

bertahan dan tidak berubah, artinya partikel yang ada tidak saling bergabung, 

mengendap atau mengapung. Sifat emulsi dipengaruhi oleh variabel internal dan 

eksternal. Variabel internal pada dasarnya adalah komposisi dan struktur emulsi, 

sedang variabel eksternal yang mempengaruhi kestabilan emulsi adalah suhu, 

pengadukan dan faktor lain seperti pembekuan dan penguapan, sedangkan pada 

penelitian didapat nilai kestabilan emulsi yang beragam, hal ini dikarenakan adanya 

perbedaan variabel internal pembentuk emulsi yaitu rasio lemak/dedak. 

 Sifat dari larutan penstabil menurut Fennema, Karen and Lund (1996) bersifat 

hidrofilik, dimana sifat ini akan menyerap air dan membengkak. Air yang sebelumya 

berada di luar granula dan bebas bergerak, tidak dapat bergerak lagi sehingga keadaan 

emulsi lebih mantap dan terjadi peningkatan viskositas. Hal ini menyebabkan partikel-

partikel terperangkap dalam sistem dan memperlambat proses pemisahan minyak dan 



 104 

air karena adanya gaya gravitasi. Begitu pula yang terjadi pada santan kelapa yang 

tidak diberi MAG partikel-partikel yang cenderung  memisah (minyak dan air) 

mempunyai kecepatan yang lebih tinggi dalam gerakannya kebawah oleh gaya 

gravitasi. Sebaliknya, dengan penambahan penstabil akan membuat kondisi santan 

kelapa lebih stabil dan mantap sehingga kecepatan pemisahan semakin rendah 

(Gambar 20). 
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Gambar 20. Stabilitas Santan Kelapa tanpa Penambahan MAG 
  

 Larutan penstabil selain meningkatkan viskositas , juga mengurangi tekanan 

permukaan antar fase (minyak dan air) (Gunstone and Paddley, 1997). Menurut 

Bennion (1980), senyawa aktif permukaan (penstabil) yang ditambahkan menurunkan 

tegangan permukaan antar dua fase emulsi yang tidak dapat dicampur, mempermudah 

fase yang satu untuk mengelilingi butiran fase yang lainnya. Senyawa pengemulsi 

terkonsentrasi pada interface antara butiran-butiran yang mengambang dan fase 

kontinyu. Hal ini menyebabkan terbentuknya selaput tipis (Film) yang membungkus 

dengan kuat mengelilingi butiran-butiran yang mengambang. Kerja  dari penstabil 

aktif pada permukaan disebabkan adanya bagian polar dan non polar. Bagian polar 
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dari molekul mengarah pada fase air dari sistem tersebut sementara bagian non polar 

lebih dapat larut dalam fase minyak. Surfaktan yang ditambahkan dalam bahan pangan 

tersebut akan didorong ke permukaan (antar cairan dan udara) atau ke interface ( 

antara dua cairan) dan mengarah pada gugus lyofilic dalam larutan, sedangkan bagian 

lyofobik menjauhi larutan. Lapisan Intermediete (tengah) baru terbentuk antar kedua 

fase dan tegangan antara keduanya menurun. Kedua fase yang tidak dapat dicampur 

tersebut kemudian berhubungan melalui adsorbsi kimia (Chalwa and Anger, 1971; 

Rosen, 1972 dalam Bennion,1980). 

 Sifat aktif permukaan zat pengemulsi atau penstabil merupakan akibat dari 

struktur molekulnya. Suatu zat penstabil terdiri dari gugus polar yang berafinitas, 

memiliki kelarutan yang baik, serta rantai hidrokarbon yang tertarik lemak atau 

minyak. Dua cairan yang berbeda akan saling larut, bercampur, bila diberi zat 

penstabil. Penstabil menempatkan diri pada batas antara mukanya. Zat penstabil dapat 

mengurangi tegangan permukaan sehingga minyak dan air akan menyatu untuk 

membentuk suatu emulsi (Hasenhuetti and Hartel, 1997). 

 Uji daya pengemulsi produk MAG hasil pemisahan menggunakan santan 

kelapa memberikan keterangan stabilitas emulsi santan kelapa meningkat sejalan 

dengan peningkatan rasio lemak/dedak yang terdapat dalam MAG yang ditambahkan 

dengan produk santan kelapa. Analisis pola perubahan stabilitas santan menunjukkan 

kenaikan stabilitas santan sebanding dengan kenaikan Rasio lemak/dedak pada daerah 

rasio antara 0,4 dan 0,8, sedangkan pada rasio 0,2 terdapat kecenderungan kenaikan 

stabilitas santan tidak sebanding dengan kenaikan konsentrasi MAG. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Rasio lemak ayam dan dedak padi berpengaruh terhadap sifat kuantitatif 

produk MAG. Rendemen tertinggi dihasilkan pada rasio 0,2 dan filtrat tertinggi pada 

rasio 0,8. Jumlah rendemen meningkat seiring dengan penambahan jumlah (gram) 

dedak pada produksi reaksi, sedangkan penambahan lemak ayam tidak berpengaruh 

terhadap jumlah produk filtrat yang dihasilkan.  

 Produksi MAG mencapai maksimum  pada aktivitas gliserolisis tertinggi yaitu 

terdapat pada penambahan rasio lemak/dedak 0,4 dan pada rasio lemak/dedak 0,8 

aktivitas gliserolisisnya semakin menurun. Pada kondisi maksimum disimpulkan 

bahwa setiap gram dedak kasar hanya mampu mengkatalisis 0,297 gram lemak ayam 

dengan rendemen produksi MAG sebesar 40,518 % atau sebesar 40,518 gram MAG. 

Sedangkan stabilitas emulsi kelapa meningkat seiring dengan peningkatan rasio 

dedak/lemak dengan nilai kestabilan maksimal emulsi MAG dalam santan pada rasio 

0,4 dan 0,8. 

 

5.2. Saran 

 Saran yang dapat diberikan yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai eluent yang digunakan dalam proses identifikasi MAG menggunakan Thin 

Layer Chromatrograpy (TLC) dan konsentrasi optimum MAG sebagai emulsifier. 
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Lampiran 1. Skema Persiapan Dedak Kasar sebagai Sumber Enzim Lipase Menurut 
Wang et al., (1993); Jiamyangyuen et al.,(2005) yang dimodifikasi  

 
 
 

   Gabah dari padi varietas IR-64 

 
   Pemisahan sekam (penggilingan I)  
 
        Sekam 
    Beras Pecah Kulit 
 
 
   Penyosohan (penggilingan II)  
                Beras sosoh (beras giling) 
 
           Dedak   

 

      Pengayakan dengan ayakan 60 mesh  

                 Dedak halus (lolos ayakan) 

      Dedak tertahan ayakan 

 

       Pengayakan dengan ayakan 20 mesh  

        Dedak tertahan ayakan 

        Dedak lolos ayakan (dedak kasar) 

 
       Pembebasan lemak dengan heksana 
 
 
             Diangin-anginkan 
 
    
                                    Dedak Kasar Bebas Lemak 
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Lampiran 2. Prosedur Identifikasi MAG Menggunakan Metode Thin Layer 
Chromatography  (TLC) menurut Lee, et.al (2001)  

 
 
 

1. Paper TLC atau plat TLC silica gel (0,5 mm x 20 cm x 20 cm) dimasukkan 

kedalam oven pada suhu 101oC kurang lebih selama 1 jam 

2. Paper atau plat TLC silica gel yang telah dioven kemudian diplot dan diberi 

tanda dengan jarak antar tetesan 2 cm dan tetesan selanjutnya minimal 1 cm. 

3. Filtrat perlakuan diteteskan sebanyak 20 µl pada plot yang sudah diberi tanda 

menggunakan mikropipet. 

4. Paper atau plat TLC yang sudah terdapat tetesan filtrat kemudian diangin-

anginkan sebentar. 

5. Paper atau plat TLC yang telah siap analisa, dimasukkan kedalam kotak kaca 

TLC yang telah berisi larutan diethyl eter, proteleum eter dan asam formiat 

dengan perbandingan 90 : 10 : 1 kemudian ditutup. 

6. Larutan terabsorbsi ke kertas TLC dan ditunggu sampai kenaikan adsorbsi 

maksimal pada kertas. 

7. Kaca TLC dibuka kemudian paper atau plat TLC silica gel diangin-anginkan. 

8. Paper atau plat TLC silica gel yang telah kering dimasukkan dalam kotak kaca 

yang berisi iodium kristal. 

9. Ditunggu sampai terbentuk plot-plot pada kertas TLC. 

10. Apabila plot-plot atau titik-titik yang terdapat pada kertas atau kaca TLC sudah 

terlihat dengan jelas maka kertas atau plat TLC bisa diambil. 

11. Hasil plot yang terbentuk yang terbentuk dibandingkan dengan nilai RF 

(Retension Factor) atau marker sampel. 
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Lampiran 3. Prosedur Identifikasi MAG Menggunakan Metode Gas 
Chromatography menurut Horwitz (1990) 

 

Esterifikasi 

1. Sampel dimasukkan dalam tabung ekstraksi volume 100 ml 

2. Ditambahkan masing-masing 1,5 ml larutan BF3  - metanol 20 % kemudian 

tabung ditutup hingga rapat 

3. Panaskan dalam waterbath suhu 50 0C selama 30 menit sambil digoyang-goyang 

4. Dinginkan, metil ester yang terbentuk diekstrak dengan n-heksana 0,5 ml, kocok 

kemudian diamkan hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan atas adalah metil ester 

dengan n-heksana, dengan microsyringe diambil 1 µl kemudian diinjeksikan 

dalam chromatography gas.  

5. Pengamatan pada chromatogram yang terbentuk 

  

Spesifikasi Alat : 

Alat  : Gas Chromatography 

Merk  : Hitachi  

Model  : 263 - 50 

Detektor : FID (Flame Ionisasi Detector) 

Kolom  : 15 % DEGS (Diethylene Glycol Succinate)  

dalam chromosorb AW-DMCS; 80 – 100 inch 

panjang = 2 cm; diameter = 0,35 cm  

Suhu Injector : 250 0C 

Suhu Detector : 250 0C 

Suhu Kolom : 250 0C 
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Range (penguat/amplifier) : 102 

Affenuation (penguat/amplifier) : 4 

Pencatat  : Integrator  
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Lampiran  4. Prosedur Pengukuran Aktivitas Gliserolisis dengan menggunakan 
Spektofotometer (ThermoSpectronic Genesystm 10 series) menurut 
Sudarmadji dkk (1989): 

 

 

a.Penenentuan Kurva 

1. Spectrofotometer dihidupkan, tunggu hingga spektrofotometer stabil (1 jam). 

2. Bersihkan quvet kemudian sample blangko pelarut (hexana) dalam quvet. Tekan 

Measure Sample kemudian tekan enter. 

3. Setelah nilai pada layar menunjukkan nol, ambil sampel keluarkan dan bersihkan 

quvet dan bilas dengan aquades. 

4. Filtrat MAG diambil sebanyak 5 ml kemudian ditambah pelarut (hexana) dengan 

perbandingan 1:1. 

5. Larutan dicampur dengan menggunakan fortex. 

6. Masukkan sampel dalam quvet, kemudian tekan enter. 

7. Catat nilai absorbansi pada tiap panjang gelombang. 

8. Ulangi Prosedur dengan menggunakan Filtrat MAG: Pelarut (heksana) dengan 

perbandingan 1:2 , 1:3, dan 1:4. 

9. Amati hasil dari tiap titrasi, Panjang gelombang dengan nilai absorbansi tertinggi 

digunakan sebagai panjang gelombang analisa perlakuan dengan titrasi yang 

bersangkutan. 

  

b. Analisa. 

1. Masukkan nilai panjang gelombang yang digunakan. 

2. Sampel dimasukkan dalam spectrofotometer. 

3. Catat nilai absorbansi. 



 117 

Lampiran 5. Pengujian Sifat Emulsi MAG menggunakan Metode Kadar Air 
Pemeraman menurut Yuwono dan Susanto (1998): 

 
 
 
 

� Mengukur kadar air sampel 

� Memasukkan sampel ke dalam jar dan dibiarkan selama seminggu 

� Mengukur kadar air sampel di bagian dasar 

� Kestabilan emulsi = (100 - KA  setelah disimpan) x 100% 

                                                         (100 - KA sebelum disimpan) 
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Lampiran 6. Perbandingan Rasio Lemak/Dedak (Gram) yang digunakan 

 

Perbandingan 
Perlakuan 

Rasio Lemak /Dedak Lemak 
Ayam 

       Dedak Gliserol 

(0,0)  
0 : 0 

2,5 0,375 2 

(0,2) 
1 : 5 

2,5 1,875 2 

(0,4) 
2 : 5 

5 1,875 2 

(0,8) 
4 : 5 

10 1,875 2 

 

 

 

Berat (Gram) 
Perlakuan 

Rasio Lemak /Dedak Lemak 
Ayam 

Dedak Gliserol Jumlah 

(0,0) 51,28 7,69 41,03 100 

(0,2) 39,22 29,41 31,37 100 

(0,4) 56,34 21,13 22,54 100 

(0,8) 72,07 13,51 14,41 100 
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Lampiran 7. Rendemen dan Filtrat yang dihasilkan dari Masing-masing Perlakuan 
Rasio Lemak/ Dedak 

 
 

0,0 0,2 0,4 0,8 
Ulangan 

R1 F1 R2 F2 R3 F3 R4 F4 

1 11.491 56.415 54.901 27.928 41.127 34.704 22.560 62.198 

2 10.984 57.494 54.417 28.914 40.637 35.694 22.070 63.188 

3 9.396 60.516 50.449 32.039 39.591 36.7396 26.288 59.890 

4 8.252 59.765 53.612 30.675 39.51 35.789 24.876 60.259 

χ 10.029 58.106 53.250 29.620 40.451 35.712 23.639 61.758 
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Lampiran 8. Nilai Absorbansi pada Panjang Gelombang dengan Perbandingan Titrasi 

 
 

Nilai Absorbansi 
(Filtrat MAG : Pelarut Heksana) 

Panjang 
Gelombang 

(nm) 1:1 1:2 1:3 
400 0.513 0.399 0.296 
403 0.516 0.400 0.297 
406 0.519 0.402 0.298 
409 0.523 0.405 0.301 
412 0.530 0.409 0.304 
415 0.537 0.414 0.307 
418 0.546 0.419 0.309 
421 0.552 0.421 0.309 
424 0.555 0.421 0.309 
427 0.556 0.420 0.308 
430 0.554 0.418 0.306 
433 0.551 0.418 0.307 
436 0.552 0.419 0.308 
439 0.555 0.423 0.309 
442 0.562 0.428 0.311 
445 0.572 0.432 0.313 
448 0.581 0.434 0.310 
451 0.583 0.432 0.305 
454 0.579 0.426 0.299 
457 0.564 0.015 0.292 
460 0.542 0.403 0.288 
463 0.525 0.394 0.286 
466 0.505 0.386 0.286 
469 0.495 0.385 0.286 
472 0.505 0.386 0.286 
475 0.495 0.385 0.287 
478 0.495 0.387 0.287 
481 0.502 0.390 0.286 
484 0.504 0.389 0.280 
487 0.497 0.381 0.270 
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Lampiran 9. Nilai Absorbansi Masing- masing perlakuan Pada Panjang Gelombang 
451 nm  

 

KONTROL PERLAKUAN 

D G 
U 

Hexana Aquadest 
L. A 

Hexana Aquadest 

D+L+
G 1 2 3 4 

1 1.543 2.875 0.624 0.03 -0.012 0.174 0.214 0.351 0.34 0.291 

2 1.542 2.875 0.402 0.05 -0.012 0.154 0.219 0.361 0.328 0.403 

3 1.544 2.874 0.633 0.03 -0.012 0.174 0.486 0.779 0.566 0.453 

4 1.543 2.875 0.463 0.05 -0.012 0.154 0.241 0.35 0.595 0.402 

Σ 7.715 14.374 2.574 0.2 -0.06 0.822 1.39 2.211 2.304 1.914 

χ 1.543 2.874 0.514 0.04 -0.012 0.164 0.278 0.442 0.460 0.382 

Nilai Perlakuan Setelah dikurangi KONTROL (D+L+G) 0.113 0.277 0.296 0.218 
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Lampiran 10. Pengaruh Perlakuan Rasio Lemak / Dedak dan Waktu Pemeraman terhadap Nilai Kadar Air (%) dan Nilai Kestabilan 
Emulsi MAG (Tabel) 

 
 

Perlakuan Rasio Lemak / Dedak 
0,0 0,2 0,4 0,8 Ulangan 

W a k t u   P e m e r a m a n ( h a r i ) 
 0 7 14 0 7 14 0 7 14 0 7 14 
1 2.496 1.895 1.412 2.055 0.789 0.0557 1.632 1.669 0.978 0.628 1.266 0.949 
2 3.184 2.785 1.973 3.115 1.183 0.654 1.756 1.598 0.697 0.91 1.169 0.752 
3 3.826 2.879 3.472 2.847 1.134 0.564 1.543 1.157 0.739 0.564 1.346 0.756 
4 2.973 2.947 3.124 2.954 2.183 0.984 1.902 1.479 0.978 0.853 1.201 0.843 
Σ 12.479 10.506 9.981 10.971 5.289 2.2577 6.833 5.903 3.392 2.955 4.982 3.3 

Kadar air 
rata-rata 

3.120 2.627 2.495 2.743 1.322 0.564 1.708 1.476 0.848 0.739 1.246 0.825 

Nilai 
Kestabilan 

Emulsi 
(%) 

100 100.509 100.644 100 101.460 102.240 100 100.237 100.875 100 99.489 99.913 

 
 
 
 
 
 
 
 



 123 

Lampiran 11. Pengaruh Perlakuan Rasio Lemak / Dedak dan Waktu Pemeraman 
terhadap Nilai Kadar Air (%) dan Nilai Kestabilan Emulsi MAG 
(Grafik) 
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Lampiran 12. Pengaruh Perlakuan Rasio Lemak / Dedak dan Waktu Pemeraman terhadap Nilai Kadar Air (%) dan Nilai Kestabilan 
Emulsi MAG dalam Santan Kelapa Perbandingan 1:1 (tabel) 

 
 

Perlakuan Rasio Lemak / Dedak 
0,0 0,2 0,4 0,8 Santan 

W a k t u   P e m e r a m a n ( h a r i ) 
Ulangan 

0 7 14 0 7 14 0 7 14 0 7 14 0 7 14 

1 15.751 16.541 16.251 13.761 10.751 11.610 12.541 10.751 3.767 12.651
5 

8.596 2.114 
21.986 27.984 30.679 

2 16.815 17.013 15.981 14.019 11.031 11.510 12.681 9.981 2.984 13.014 9.301 3.085 23.596 26.954 29.495 

3 16.115 16.941 16.396 13.981 10.981 10.416 11.987 10.014 3.264 12.914 9.751 3.845 21.54 26.981 28.978 

4 15.916 16.983 16.201 14.021 10.561 10.987 12.341 10.314 2.841 12.203 9.981 3.796 22.87 27.018 30.017 

Σ 64.597 67.478 64.829 55.782 43.324 44.523 49.55 41.06 12.856 50.782 37.629 12.84 89.992 108.94 119.17 

Kadar air 
rata-rata 

16.149 16.870 16.207 13.946 10.831 11.131 12.388 10.265 3.214 12.696 9.407 3.210 
89.992 108.94 119.17 

Nilai 
Kestabilan 

Emulsi 
(% ) 

100 99.141 99.9308 100 103.619 103.27 100 102.423 110.47 100 103.767 110.865 22.498 27.234 29.792 
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Lampiran 13. Pengaruh Perlakuan Rasio Lemak / Dedak dan Waktu Pemeraman 
terhadap Nilai Kadar Air (%) dan Nilai Kestabilan Emulsi MAG 
dalam Penambahan Santan Kelapa (Grafik) 
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