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Eka Septi Wahyupeni. 0411010025. Studi Jenis dan Konsentrasi Pelarut 
pada Ekstraksi Polifenol Alami dari Limbah Pengolahan Teh Hijau (Camelia 
Sinesis) Serta Aplikasinya pada Minyak Ikan. SKRIPSI. Pembimbing: Dr. 
Ir. Yunianta, DEA dan Fithri Choirun Nisa, STP., MP.   

RINGKASAN  

Proses pembuatan minuman teh dalam kemasan menghasilkan limbah 
berupa limbah padat. Produk minuman teh dalam kemasan menduduki peringkat 
kedua (13%) di Indonesia dalam kategori produk siap minum. Permintaan 
komoditi teh yang semakin meningkat, meningkatkan pula limbah industri 
minuman teh tersebut. Selama ini pemanfaatan limbah pengolahan teh hanya 
sebatas penggunaannya sebagai pupuk dan media tumbuh jamur. Limbah 
pengolahan teh hijau memiliki potensi sebagai antioksidan alami karena 
mengandung polifenol. Saat ini masyarakat cenderung menyukai antioksidan 
alami daripada antioksidan sintetik. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian RAK (Rancangan Acak 
Kelompok) dengan dua faktor yaitu jenis pelarut (methanol, etanol dan aseton) 
dan konsentrasi pelarut (30%, 50%, 70%) dengan tiga kali ulangan sehingga 
diperoleh 27 satuan percobaan. Hasil pengamatan krmudian dianalisa dengan 
menggunakan analisa keragaman (ANOVA). Apabila hasil analisa berbeda nyata, 
maka dilanjutkan uji BNT atau DMRT (jika terdapat interaksi antar faktor). 
Penilaian perlakuan terbaik berdasarkan metode indeks De Garmo. Parameter 
yang diamati adalah total fenol, kadar tanin, aktivitas antioksidan dan rendemen. 

Hasil penelitian menunjukkan jenis pelarut berpengaruh nyata terhadap  
total fenol, aktivitas antioksidan dan rendemen. Konsentrasi pelarut berpengaruh 
terhadap semua parameter yang meliputi total fenol, kadar tanin, aktivitas 
antioksidan dan rendemen. Sedangkan interaksi jenis dan konsentrasi pelarut 
berpengaruh nyata terhadap total fenol, kadar tanin dan rendemen. 

Perlakuan terbaik ekstrak polifenol teh hijau didapatkan dari ekstraksi 
dengan menggunakan jenis pelarut aseton dengan konsentrasi 50% dengan total 
fenol 220,5809 mg/g, kadar tannin 23,4301 mg/g, aktivitas antioksidan 90,0952%, 
dan rendemen 18,6332 % b/b. Hasil aplikasi ekstrak polifenol teh hijau sebagai 
antioksidan alami pada minyak ikan dapat menghambat terbentuknya bilangan 
TBA karena slope yang menunjukkan kecepatan oksidasi minyak lebih rendah 
daripada minyak ikan kontrol (tanpa penambahan antioksidan).  

Kata kunci: limbah, teh hijau, ekstraksi, antioksidan, polifenol,pelarut        



 
Eka Septi Wahypeni. 0411010025. A Study on the Type and Concentration of 
Solvent in the Extraction of the Natural Polyphenol from Green Tea (Camelia 
sinesis) Waste Processing and its Application on Fish Oil. THESIS. Advisors: 
Dr. Ir. Yunianta, DEA., and Fithri Choirun Nisa, STP., MP.   

SUMMARY   

The waste of the extraction process of packaged tea beverage is in the 
solid waste form. Packaged tea beverage are in the second position in Indonesia at 
categories of ready to drink product. Furthermore, the increasing of the tea 
demand also automatically raises the amount of the tea industrial waste. 
Meanwhile, during this time the use of the tea waste processing is only limited on 
the fertilizer and mushroom media. Concerning the situation above, actually the 
green tea processing has potency as natural antioxidant since it contains 
polyphenol. Moreover, the society nowadays prefers to choose natural than 
synthetic antioxidant.  

This research used Factorial Randomized Block Design (RBD) the second 
factors. The first factor was solvent type (methanol, ethanol, and acetone) and the 
second factor was solvent concentration (30%, 50%, 70%) in which there were 
three times repetition. Data were analyzed using analysis of variants (ANOVA). If 
the result of the analysis was obviously different, it can be continued by using the 
least significance different (LSD) methods or DMRT. The best treatment 
measurement was based on De Garmo index methode. Analyzed parameters were 
total polyphenol, tannin content, antioxidant activity and yield. 

The result showed that types of solvent affected to total polyphenol, 
antioxidant activity, and yield. Furthermore, solvent concentrations affected all 
parameters including total polyphenol, tannin content, antioxidant activity, and 
yield. Meanwhile, the interaction between two factors affected total polyphenol, 
tannin content, and yield.  

The best treatment was obtained from solvent type of acetone and 
concentration of 50% with total polyphenol of 220,5809 mg/g, tannin content of 
23,4301 mg/g, antioxidant activity of 90,0952%, and yield of 18,6332% w/w. 
Application of polyphenol s green tea extract as natural antioxidant on the fish oil 
showed that the antioxidant had ability in inhibiting formation of TBA compound 
because oxidation rate of TBA compound was not as high as in control fish oil 
with no added polyphenol s green tea extract.  

Key words: waste, green tea, extraction, antioxidant, polyphenol, solvent.              
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1. PENDAHULUAN 



  
1.1 Latar Belakang 

Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi secara luas di dunia 

dan menjadi salah satu komoditas pertanian yang penting (Turkmen, et al, 2006). 

Di Indonesia produksi teh dalam kemasan meningkat setiap tahun. Menurut Tetra 

Compass 2004 (PT. Tetra Pak), produk minuman teh kemasan menduduki 

peringkat kedua (13%) di Indonesia. Segmen pasar Teh kemasan akan terus 

meningkat pada tahun 2008 (Anonymous, 2005).  Permintaan komoditi teh yang 

semakin meningkat, meningkatkan pula limbah industri minuman teh tersebut. 

Berdasarkan data PT Coca Cola Bottling Indonesia plan Gempol limbah dari 

pengolahan teh ±660 kg/minggu yang berupa limbah padat pengolahan teh. 

Limbah tersebut memerlukan tempat yang luas untuk pembuangan atau 

penampungan. Selama ini pemanfaatan limbah pengolahan teh hanya sebatas 

penggunaannya sebagai pupuk dan media tumbuh jamur (Jan, 2007). Menurut 

Hendrasaputra (2007), kadar polifenol pada limbah pengolahan teh hitam  cukup 

tinggi sekitar 50,27 mg/100 ml, dari kadar awal 74 mg/100 ml.   

Saat ini, masyarakat lebih cenderung menyukai antioksidan yang berasal 

dari tanaman karena bersifat alami daripada antioksidan sintetik. Kandungan 

senyawa polifenol yang cukup tinggi pada limbah pengolahan teh ini 

menunjukkan bahawa limbah ini masih bisa dimanfaatkan. Polifenol teh hijau 

merupakan salah satu antioksidan alami (Farhoosh, et al, 2005) dan mempunyai 

aktivitas antioksidatif dan toksisitas yang lebih baik daripada BHA (Butylated 

Hydroxyanisole), BHT (Butylated Hydroxytoluene) dan DL- -tokoferol (Chen & 



 
Wan, 1994). Sehingga limbah pengolahan teh ini dapat dibuat sebagai ekstrak teh 

yang berfungsi sebagai antioksidan dan dapat diaplikasikan pada produk pangan. 

Penambahan antioksidan pada minyak ikan dapat menekan laju oksidasi lemak.  

Pada ekstraksi ini digunakan limbah pengolahan teh hijau karena teh hijau 

memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi daripada teh hitam (Majhcrzak, et al, 

2003). 

Proses ekstraksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya jenis 

pelarut, konsentrasi pelarut, lama waktu ekstraksi dan metode ekstraksi dan jenis 

teh (Goli, et al (2004) dalam Tukmen et al , 2006). Agar didapatkan hasil yang 

paling baik dalam proses ekstraksi polifenol pada ampas teh hijau , maka proses 

ekstraksi yang dilakukan harus efisien. Salah satu faktor yang mempengauhi 

ekstraksi adalah penggunaan pelarut yang sesuai dengan senyawa yang diekstrak. 

Polifenol merupakan jenis antioksidan pada teh hijau yang bersifat polar. Dalam 

penelitian ini digunakan tiga macam pelarut polar yaitu etanol, metanol dan aseton 

yang memiliki kepolaran yang berbeda. Polaritas dipengaruhi oleh tetapan 

dielektrika. Semakin besar tetapan dielektrika maka polaritas akan semakin tinggi. 

Tetapan dielektrika metanol, etanol dan aseton berturut turut adalah 33, 30 dan 21. 

Faktor lain yang mempengaruhi hasil ekstraksi adalah konsentrasi pelarut. Pada 

penelitian mengenai ekstraksi teh, konsentrasi pelarut yang digunakan berbeda-

beda sehingga hasil yang didapatkanpun berbeda-beda. Oleh karena itu pada 

penelitian ini digunakan konsentrasi pelarut berbeda yaitu 30%, 50% dan 70% 

untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil ekstraksi. 

1.2  Tujuan 



 
1. Mengetahui pengaruh jenis dan konsentrasi pelarut pada proses ekstraksi 

polifenol dari limbah pengolahan teh hijau. 

2. Mengetahui jenis dan konsentrasi pelarut yang tepat pada proses ekstraksi 

untuk mendapatkan ekstrak polifenol dari limbah pengolahan teh hijau dengan 

total polifenol dan aktivitas antioksidan tertinggi.  

1.3 Manfaat 

1. Memberikan alternatif pemanfaatan limbah pengolahan teh hijau bagi industri 

minuman teh. 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan konsentrasi pelarut yang paling baik 

pada proses ekstraksi polifenol alami pada limbah pengolahan teh hijau. 

3. Memberikan informasi tentang sifat antioksidan ekstrak kasar polifenol teh 

hijau  

1.4   Hipotesa 

Penggunaan jenis pelarut yang berbeda yaitu metanol, etanol dan aseton  

serta konsentrasi pelarut 30%, 50% dan 70%  diduga akan berpengaruh nyata 

terhadap total polifenol dan aktivitas antioksidan pada hasil ekstrak limbah 

pengolahan teh hijau.    

II. TINJAUAN PUSTAKA  



  
2.1  Teh  

Teh memiliki nama botani Camelia sinesis. Nazaruddin dan Paimin (1993) 

menyatakan bahwa menurut silsilah kekerabatan dalam dunia tumbuh tumbuhan, 

tanaman teh termasuk ke dalam : 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Class  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Buttiferales 

Family  : Theaceae 

Genus  : Camelia 

Species : Camelia sinensis 

Daun teh yang baru dipetik mengandung air 75% dari berat daun dan 

sisanya berupa padatan dan terdiri dari bahan bahan organik dan anorganik. Bahan 

organik yang penting dalam pengolahan antara lain polifenol, karbohidrat dan 

turunannya, ikatan nitrogen, pigmen, enzim dan vitamin. Komposisi yang terdapat 

dalam daun teh segar dapat dilihat dalam Tabel 1.    

Tabel 1. Komposisi Kimia Daun Teh Segar 



 
Komponen Kimia Persentase berat (%) 

Air 
Flavonol dan flavonol hidroksida 
Asam polifenol  
Polifenol lain 
Kafein 
Teobromin dan Teofilin 
Asam amino 
Asam organik 
Monosakarida 
Polisakarida 
Protein 
Selulosa 
Lignin 
Lemak 
Klorofil dan pigmen lain 
Abu  

75 
7,3 

1,25 
0,75 
0,75 
0,06 

1 
0,12 

1 
3,7 

3,75 
1,85 
1,6 
0,5 

0,12 
1,25 

      Sumber : Hui (1992)  

Setelah melalui proses pelayuan, penggilingan, fermentasi dan 

pengeringan komposisi teh mengalami perubahan. 

Adapun komposisi kimia teh kering dapat dilihat pada Tabel 2 

Tabel 2  Komposisi Kimia Daun Teh Kering 
Komponen  Jumlah (%) 

Air 
Asam Amino  
Kafein 
Minyak eteris  
Lemak,hijau daun,lilin 
Dekstrin 
Tanin  
Tanin teroksidasi  
Pektin dan lain-lain  
Serat  
Abu 

3 
25,5 
3,58 
0,68 
6,39 
6,44 
8,65 
10,51 
16,02 
11,58 
5,65 

Sumber: Setiawati dan Nasikun (1991)  

2.1.1 Teh Hijau 



 
Teh hijau diproduksi dari pucuk daun teh yang langsung dikeringkan tanpa 

ada perlakukan fermentasi sedangkan teh hitam dikeringkan terlebih dahulu 

kemudian difermentasi. Teh hitam memiliki kandungan polifenol tinggi tetapi 

aktivitasnya rendah karena selama proses fermentasi pada teh hitam terjadi 

inaktivasi pada senyawa-senyawa aktifnya (Bradshaw et al., 2000). Potensi 

antioksidan yang tinggi pada teh telah lama diakui dan hal ini tergantung pada 

beberapa faktor tergantung pada persiapan teh. Hal ini menunjukkan bahwa 

ekstrak teh hijau memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi daripada teh 

hitam dan potensi total antioksidan berhubungan secara kuat dengan kandungan 

total fenol pada semua tipe teh (Majchrzak et al., 2003). Menurut Paturel (2005) 

teh hijau memiliki kandungan aktivitas antioksidan yang kuat dengan konsentrasi 

tinggi yang disebut polifenol. Kandungan antioksidan pada teh hijau juga lebih 

tinggi daripada vitamin C. Polifenol teh juga memberikan efek pahit. 

Ekstrak teh hijau memiliki potensi dalam skala besar jika diaplikasikan 

sebagi antioksidan alami. Komponen utama dalam teh hijau adalah katekin yang 

terdiri dari epigalokatekin galat, epigalokatekin, epikatekin galat, epikatekin. 

Aktivitas antioksidan katekin lebih tinggi daripada BHA dan -tokoferol pada 

lemak babi dan minyak salad. Epigalokatekin galat juga menunjukkan hubungan 

yang sinergis dengan asam askorbat, -tokoferol, asam sitrat dan asam tartarat 

(Madhavi et al., 1995). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya aktivitas antioksidan 

teh sangat dipengaruhi oleh kandungan senyawa kimia dalam teh tersebut (Chen 

et al., 2005).  Jenis tanaman, umur tanaman, jenis petikan, ketinggian kebun dan 



 
klon sangat mempengaruhi kandungan kimia tersebut.  Menurut Rohdiana dan 

Widiantara (2002), tingginya aktivitas antioksidan tidak terlepas dari tingginya 

kandungan katekinnya. Hal tersebut menunjukkan adanya korelasi positif antara 

aktivitas antioksidan dengan kandungan senyawa katekin. 

Pada teh, kurang lebih 93 % dari total senyawa fenol yaitu polifenol yang 

terdapat di dalamnya yang terdiri atas flavonoid. Senyawa ini larut dalam air dan 

diketahui memiliki aktivitas antioksidan.  Flavonoid terdapat dalam teh hitam 

maupun teh hijau dalam jumlah besar, meskipun struktur kimianya berbeda.  

Kandungan senyawa flavonoid dalam teh dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi Kandungan Flavonoid Teh Hijau Dan Teh Hitam 

Flavonoid Teh Hijau  
(rata rata / 100g) 

Teh Hitam  
(rata-rata/100g) 

Katekin 14,2 g 4 g 

Theaflavin - 0,94 g 

Flavonol glikosida 0,64 g 0,47 g 

Flavon C glikosida 0,086 g 0,051 g 

Total Polifenol 16 g 15,6 g 

Sumber : Astill et al, (2001)  

Polifenol pada teh merupakan antioksidan alami dan memiliki sifat 

antikarsiogenik dan antimutagenik yang membantu dalam melawan penyakit 

kardiovaskular (Farhoosh et al., 2005). Polifenol pada teh menunjukkan efek 

antioksidatif yang sangat baik pada makanan yang mengandung lemak dan 

minyak, yang lebih baik daripada BHA, BHT, dan vitamin E. Selain itu polifenol 

teh memiliki efek sinergis dengan vitamin E, vitamin C dan asam sitrat. Polifenol 

teh juga meningkatkan kestabilan vitamin A, B2 dan -karoten pada makanan dan 

menghambat perkembangbiakan bakteri. Polifenol teh digunakan pula sebagai 



 
bahan tambahan pada permen karet, pasta gigi, deodoran dan dapat mengurangi 

bau mulut serta sebagai antikaries. Polifenol teh juga mencegah oksidasi lemak 

tubuh dan menstabilkan warna pada makanan (Anonymous, 2001). 

2.1.2 Ampas Teh 

Ampas teh merupakan limbah dari proses ekstraksi teh. Ampas teh ini 

bersifat mudah busuk sehingga mudah mencemari lingkungan, selain itu juga 

membutuhkan tempat yang luas sebagai tempat penampungan.  

Produksi minuman teh dalam kemasan menghasilkan limbah berupa 

ampas teh. Menurut Jan (2007) ampas teh biasanya digunakan sebagai pupuk atau 

media tumbuh jamur. Selain itu ampas teh masih memiliki aktivitas antioksidan 

yang efektif seperti katekin. Tetapi pemanfaatannya masih sebagai pupuk pada 

bunga mawar. 

Kadar polifenol ampas teh hitam  cukup tinggi sekitar 50,27 mg/100 ml, 

dari kadar awal 74 mg/100 ml (Hendrasaputra, 2007).  Berdasarkan penelitan 

yang dilakukan Farhoosh et al. (2005) metode ekstraksi dengan air panas 

memberikan hasil ekstraksi dan aktivitas antioksidan tertinggi. Pada metode ini, 

hasil ekstraksi limbah ampas teh hitam lebih tinggi daripada daun teh tua. 

Berdasarkan parameter kinetik, aktivitas antioksidan ekstrak ampas teh hitam 

lebih baik daripada daun teh tua. Secara total ampas teh hitam dan daun teh tua 

merupakan limbah industri dan pertanian yang dapat berpotensi sebagai 

antioksidan alami. 



 
Menurut Daniels (2005) limbah teh menurupakan antioksidan yang 

potensial, seperti katekin. Sebagai sesuatu yang baru daun teh hijau digunakan 

sebagai suplemen dalam industri.   

2.2 Senyawa Antioksidan pada Teh Hijau 

Flavonoid mempunyai aktivitas sebagai antioksidan golongan primer 

karena berdasarkan mekanisme penghambatannya mereka mendonorkan hidrogen 

bagi elektron yang tidak berpasangan, antioksidan ini dapat menghambat proses 

outooksidasi pada tahap inisiasi dan propagasi (Madhavi et al., 1995). 

Polifenol pada teh hijau merupakan flavonoid yang penting. Jenis 

flavonoid itu adalah katekin, epikatekin, epigalokatekin, epikatekin galat, 

epigalokatekin galat dan proantosianidin. Epigalokatekin galat adalah komponen 

terbesar dan memberikan pengaruh yang signifikan. Pucuk daun dan daun utama 

memiliki kandungan epigalokatekin galat tertinggi (Bradshaw et al., 2000). 

Daun teh hijau kering umumnya terdiri dari 8-12% total polifenol. Teh 

hijau juga terdiri dari kafein (3,5%), theanine (±4%), lignin (6,5%), asam organik 

(1,5%), protein (15%), dan klorofil (0,5%). Satu cup teh hijau terdiri dari 50-100 

mg kafein dan 300-400 mg polifenol (Bradshaw et al., 2000). Tetapi menurut Pan, 

et al. (2003) dalam Farhoosh et al. (2004) Daun teh hijau (Camelia sinesis) terdiri 

dari 10-30% polifenol dari berat kering daun, yang terdiri dari katekin, flavonol, 

flavonon, asam fenolat, glikosida, dan aglikon dari pigmen tanaman.  



  

Gambar 1. Struktur Kimia Senyawa Katekin (Madhavi et al., 1995) 

Katekin merupakan substansi tanin yang terdapat pada sebagian besar 

tumbuhan tingkat tinggi. Senyawa ini tidak berwarna dan dalam pengolahannya 

berhubungan dengan rasa dan aroma (Bambang, 1994). Menurut Makkar (1991) 

tanin adalah senyawa polifenol yang terdiri dari katekin dengan berat molekul 

antara 500-3000 dalton.  



 
Katekin menyusun kira-kira 25% dari berat kering teh hijau, walaupun 

kandungan total katekin dalam teh hijau bervariasi tergantung pada variasi klon, 

lokasi, variasi cahaya matahari dan ketinggian (Anonymous, 2008a)  

2.3 Antioksidan 

Secara umum, antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang dapat 

menunda, memperlambat dan mencegah proses oksidasi lipid. Dalam arti khusus, 

antioksidan adalah zat yang dapat menunda atau mencegah terjadinya reaksi 

autoksidasi radikal bebas dalam oksidasi lipid (Kochar dan Rossell, 1990). 

Antioksidan bekerja untuk melindungi lipida dari peroksida oleh radikal. 

Antioksidan sangat efektif sebagai pereduksi sebab senyawa ini mampu 

mendonorkan elektron pada radikal bebas. Pada saat radikal bebas menerima 

elektron antioksidan, maka senyawa ini tidak reaktif lagi dan tidak mudah 

merusak sel akibat proses oksidasi terputus (Widyawati, 2002).  

Menurut Widjaja (2003) antioksidan dinyatakan sebagai senyawa yang 

secara nyata dapat memperlambat oksidasi, walaupun dalam konsentrasi yang 

lebih rendah sekalipun. Antioksidan sangat bermanfaat bagi kesehatan dan 

berperan dalam mempertahankan mutu produk pangan. Berbagai kerusakan 

seperti ketengikan, perubahan gizi, perubahan warna dan aroma, serta kerusakan 

fisik lain pada produk pangan karena oksidasi dapat dihambat oleh antioksidan 

ini. 

Radikal bebas merupakan molekul yang tidak stabil dan mempunyai 

kereaktifan tinggi. Senyawa ini secara kontinyu dihasilkan oleh sistem biologi 



 
normal. Secara termodinamika senyawa tersebut dikatakan tidak stabil, hal ini 

disebabkan kekuatan ikatan antar atom-atom penyusunnya lemah sedangkan 

secara kinetika sangat reaktif karena adanya elektron yang tidak berpasangan 

(Widyawati, 2002). 

Tidak ada antioksidan tunggal yang dapat bekerja untuk mencegah 

kerusakan oksidatif bagi semua produk makanan. Pemilihan sifat antioksidatif 

berdasarkan kecocokan dan efektifitas dalam lemak-lemak tertentu, kelarutannya 

dalam fase lemak atau fase air produk, dispersibilitasnya dalam produk makanan 

dan stabilitas carry through setelah akhir produk. Carry through adalah 

kemampuan antioksidan untuk bertahan dalam proses pengolahan seperti 

penggorengan atau pemanggangan dan masih tetap stabil sampai produk akhir 

(Giase, 1996). 

Menurut Pratt (1992) kebanyakan senyawa antioksidan yang diisolasi dari 

sumber alami adalah berasal dari tumbuhan. Kingdom tumbuhan, angiosperm 

memiliki 250.000 sampai 300.000 spesies dan dari jumlah ini kurang lebih 400 

spesies yang telah dikenal dan dapat menjadi bahan pangan bagi manusia. Isolasi 

antioksidan alami telah dilakukan dari tumbuhan yang dapat dimakan, tetapi tidak 

selalu dari bagian dapat dimakan. Antioksidan alami tersebar di beberapa bagian 

tanaman, seperti pada kayu, kulit kayu, akar, daun, buah, biji dan serbuk sari     



 
2.3.1 Klasifikasi Antioksidan 

Berdasarkan sumbernya antioksidan dibagi dalam dua kelompok, yaitu 

antioksidan sintetik (antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesa reaksi kimia) 

dan antioksidan alami (antioksidan hasil ekstraksi bahan alami) (Trilaksani, 2000). 

 

Antioksidan Alami 

Antioksidan alami di dalam makanan dapat berasal dari (a) senyawa 

antioksidan yang sudah ada dari satu atau dua komponen makanan, (b) senyawa 

antioksidan yang terbentuk dari reaksi-reaksi selama proses pengolahan, (c) 

senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber alami dan ditambahkan ke 

makanan sebagai bahan tambahan pangan (Pratt, 1992). 

Menurut Pratt dan Hudson (1990), isolasi antioksidan alami telah 

dilakukan dari tumbuhan yang dapat dimakan, tetapi tidak selalu dari bagian yang 

dimakan. Antioksidan alami tersebar di beberapa bagian tanaman, seperti pada 

kayu, kulit kayu, akar, daun, buah, bunga, biji, dan serbuk sari. 

Pratt dan Hudson (1990), menyatakan bahwa senyawa antioksidan alami 

tumbuhan umumnya adalah senyawa fenolik atau polifenolik yang berupa 

golongan flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, tokoferol, dan asam-asam 

organik polifungsional. Ditambahkan Pratt (1992), golongan flavonoid yang 

memiliki aktivitas antioksidan meliputi flavon, flavonol, isoflavon, katekin, 

flavonol dan kalkon. Sementara turunan asam sinamat meliputi asam kafeat, 

asamferulat, asam klorogenat, dan lain-lain. Senyawa antioksidan alami 

polifenolik ini adalah multifungsional dan dapat bereaksi sebagai (a) pereduksi, 



 
(b) penangkap radikal bebas, (c) pengkelat logam, (d) peredam terbentuknya 

singlet oksigen. 

 
Antioksidan Sintetik 

Antioksidan sintetik merupakan antioksidan yang diperoleh dari hasil 

sintesa reaksi kimia. Diantara beberapa contoh antioksidan sintetik yang diijinkan 

untuk makanan, ada lima antioksidan yang penggunaannya meluas dan menyebar 

di seluruh dunia, yaitu BHA (Butylated Hydroxyanisole), BHT (Butylated 

Hydroxytoluene), propil galat, TBHQ (Tert-Butylated Hydroxy Quinon), dan 

tokoferol. BHA memiliki kemampuan antioksidan (carry through, kemampuan 

antioksidan baik dilihat dari ketahannya terhadap tahap-tahap pengolahan maupun 

stabilitasnya pada produk akhir) yang baik pada lemak hewan dalam sistem 

makanan panggang, namun relatif tidak efektif pada minyak tanaman. BHA 

bersifat larut dalam lemak dan tidak larut dalam air, berbentuk padat putih dan 

dijual dalam bentuk tablet atau serpih, bersifat volatil sehingga berguna untuk 

penambahan ke materi pengemas (Buck, 1991). 

Menurut Madhavi et al. (1995) berdasarkan fungsinya, antioksidan 

digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu: 

 

Antioksidan Primer 

Antioksidan primer menghentikan reaksi radikal bebas berantai dengan 

mendonorkan hidrogen atau elektron kepada radikal bebas yang akan 

mengubahnya menjadi produk yang lebih stabil. Antioksidan yang termasuk ke 

dalam golongan ini diantaranya adalah senyawa fenol tersembunyi (BHA, BHT, 

TBHQ, tokoferol) dan pilihidroksifenol (galat). Sebagian besar senyawa fenol 



 
alamai seperti flavonoid, eugenol, vanilin juga bertindak sebagai antioksidan 

primer. 

 
Antioksidan Sinergistik 

Antioksidan sinergis dapat digolongkan menjadi penagkap oksigen atau 

pengkelat. Antioksidan sinergistik memiliki berbagai mekanisme. Antioksidan ini 

dapat berperan sebagai donor hidrogen kepada radikal penoksi sehingga dapat 

mempengaruhi antioksidan primer. Oleh karena itu antioksidan fenolik dapat 

digunakan pada konsentrasi rendah jika sinergis ditambahkan secara simultan. 

Pemerangkap oksigen seperti asam askorbat, askorbil palmitat, dan sulfit 

bereaksi denga oksigen dan dapat menghilangkan oksigen dalam sistem yang 

tertutup. Asam askorbat dan askorbil palmitat juga bereaksi sinergistik dengan 

antioksidan primer, hususnya tokoferol. Agen kelating seperti etilendiaminasetat 

(EDTA), asam sitrat, dan phospat sebenarnya bukanlah antioksidan, tetapi sangat 

efektif jika penggunaanya digabungkan dengan antioksidan dan pemerangkap 

oksigen. 

 

Antioksidan Campuran 

Antioksidan yang digolongkan ke dalam kelompok ini antara lain 

golongan flavonoid dan asam amino yang dapat bertindak baik sebagai 

antioksidan primer maupu antioksidan sinergis. Golongan karotenoid, seperti  

karoten adalah peredam yang efektif untuk oksigen dalam bentuk singlet dan bisa 

mencegah terbentuknya hidroperoksida. Selenium diperlukan untuk sintesa dan 

aktivitas glutation peroksidase, suatu bentuk antioksidan enzim selular.  



  
Antioksidan Sekunder  

Antioksiden sekunder atau preventif seperti asam thiodipropinat bekerja 

dengan cara mendekomposisi peroksida lipid menjadi produk yang stabil. 

Antioksidan sekunder, seperti asam sitrat, asam askorbat, dan esternya, 

sering ditambahkan pada lemak dan minyak sebagai kombinasi dengan 

antioksidan primer. Kombinasi tersebut dapat memberi efek sinergis sehingga 

menambah keefektifan kerja antioksidan primer. Antioksidan sekunder ini bekerja 

dengan satu atau lebih mekanisme berikut (a) memberikan suasana asam pada 

medium (sistem makanan), (b) meregenerasi antioksidan utama, (c) mengkelat 

atau mendeaktifkan kontaminan logam prooksidan, (d) menangkap oksigen, (e) 

mengikat singlet oksigen dan mengubahnya ke bentuk triplet oksigen (Gordon, 

1990). 

2.3.2 Mekanisme Antioksidan 

Menurut Kochar and Rossel (1990) antioksidan dapat bekerja dengan dua 

cara: 

1. Berperan sebagai donor atom hidrogen pada radikal bebas lemak untuk 

membentuk kembali molekul lemak. Dengan demikian jika antioksidan 

diberikan maka akan menghambat proses autooksidasi. 

2. Berperan sebagai donor atom hidrogen pada radikal bebas untuk membentuk 

hidroperoksida dan sebuah radikal bebas untuk antioksidan. Radikal bebas 

antioksidan ini lebih stabil daripada radikal bebas lemak karena struktur 

resonansi elektron dalam cincin aromatik antioksidan. Dengan demikian akan 

menghentikan reaksi oksidasi berantai. 



 
Berdasarkan mekanisme kerjanya, antioksidan mempunyai dua fungsi. 

Fungsi pertama merupakan fungsi utama dari antioksidan yaitu pemberi atom 

hidrogen. Antioksidan (AH) yang mempunyai fungsi utama tersebut sering 

disebut sebagai antioksidan primer. Senyawa ini dapat memberikan atom hidrogen 

secara cepat kepada radikal lipida (R*, ROO*) atau mengubahnya ke bentuk yang 

lebih stabil, sementara turunan antioksidan (A*) tersebut memiliki keadaan yang 

lebih stabil dibandingkan radikal lipida. Fungsi kedua merupakan fungsi sekunder 

antioksidan, untuk memperlambat laju autooksidasi dengan berbagai mekanisme 

pemutusan rantai autooksidasi dengan pengubahan radikal lipida ke bentuk yang 

lebih stabil (Trilaksani, 2003). 

Radikal bebas peroksi (ROO*) dan radikal bebas oksi (RO*) yang 

terbentuk selama proses propagasi pada reaksi autooksidasi lemak dapat ditangkap 

oleh antioksidan yang mengandung senyawa fenol (Belitz and Grosch, 1987). 

Antioksidan dengan formula AH (Gambar 2) akan bereaksi dengan radikal bebas, 

sehingga radikal ini menjadi kurang aktif (1) dan (2). Radikal antioksidan yang 

terbentuk melanjutkan reaksi (3) dan (4). Produk akhir yang terbentuk relatif 

stabil yang berakibat menghambat reaksi autooksidasi lebih lanjut 

ROO* + AH    ROOH + A* (1) 

RO* + AH    ROH + A* (2) 

ROO* + A*    ROOA  (3) 

RO* + A*    ROA  (4) 

Gambar 2. Aktivitas Antioksidan sebagai Penangkap Radikal Bebas 
(Belitz and Grosch, 1987)  

Penambahan antioksidan (AH) primer dengan konsentrasi rendah pada 

lipida dapat menhambat atau mencegah reaksi autooksidasi lemak dan minyak. 



 
Penambahan tersebut dapat menghalangi reaksi oksidasi pada tahan inisiasi 

maupun propagasi (Gambar 3). Radikal-radikal antioksidan (A*) yang terbentuk 

pada reaksi tersebut relatif stabil dan tidak mempunyai cukup energi untuk dapat 

bereaksi dengan molekul lipida lain membentuk radikal lipida baru (Gordon, 

1990). 

Inisiasi  ; R*      +  AH   -------------------------- RH   +  A* 
                        Radikal lipida 

Propagasi ; ROO*    + AH   -------------------------- ROOH  + A* 

Gambar 3. Reaksi Penghambatan Antioksidan Primer Terhadap Radikal 
Lipida (Gordon, 1990).  

Besar konsentrasi antioksidan yang ditambahkan dapat berpengaruh pada 

laju oksidasi. Pada konsentrasi tinggi, aktivitas antioksidan grup fenolik menurun 

bahkan antioksidan tersebut menjadi prooksidan  (Gambar 4). Pengaruh jumlah 

konsentrasi pada laju oksidasi tergantung pada struktur antioksidan, kondisi dan 

sampel yang akan diuji. 

AH +  O2  -------------------  A* + HOO* 

AH + ROOH  -------------------  RO* + H2O + A* 

Gambar 4. Antioksidan Bertindak Sebagai Prooksidan pada Konsentrasi 
Tinggi (Gordon, 1990)  

Ion logam merupakan salah satu prooksidan yang penting dalam bahan 

pangan, dimana senyawa antioksidan mengandung senyawa yang dapat berfungsi 

sebagai penangkap radikal, pengkelat logam dan mekanisme lainnya. Biasanya 

antioksidan yang berfungsi sebagai pengkelat logam kurang efektif pada bahan 

pangan tinggi air daripada minyak. Senyawa pengkelat logam banyak terdapat 

dalam bahan pangan, terutama tanaman. Garam dari asam fitat, fosfolipida dan 



 
oksalat adalah beberapa contoh dari senyawa pengkelat logam. Polifosfat 

ditambahkan pada daging untuk menginaktivasi besi. Pengkelat logam adalah 

salah satu contoh dari mekanisme antioksidan sekunder, dimana antioksidan alami 

dapat mempengaruhi proses oksidasi. Pengkelat logam dapat menstabilkan 

pembentukan oksida dari logam sehingga dapat menurunkan potensial redok dan 

mencegah logam mempercepat oksidasi. Selain itu senyawa pengkelat logam 

dapat membentuk kompleks dengan senyawa logam sehingga logam tidak dapat 

mempercepat proses oksidasi (Pokorny et al., 2001). 

Mekanisme lain yang mengarah pada peran antioksidan terhadap 

kesehatan. Dijelaskan oleh Kim (2005), yang menyatakan bahwa aktivitas 

antioksidan dapat bekerja melalui beberapa mekanisme, yaitu mencegah reaksi 

inisiasi, penghambatan pembentukan prooksida, penghambatanpemecahan 

hidrogen yang berkelanjutan, kapasitas mereduksi dan penagkapan radikal. 

Radikal bebas merupakan atom molekul yang sifatnya tidak stabil 

(mempunyai satu elektron yang tidak berpasangan) sehingga untuk memperoleh 

pasangan elektron, senyawa ini sangat reaktif dan dapat merusak jaringan. 

Senyawa radikal bebas tersebut timbul akibat proses kimia kompleks di dalam 

tubuh, berupa hasi sampingan dari proses oksidasi atau pembakaran sel yang 

berlangsung pada waktu bernafas, olahraga berlebihan, peradangan, atau ketika 

tubuh terpapar polusi lingkungan (Karyadi, 2004). 

Radikal bebas merupakan molekul yang mempunyai elektron bebas. 

Elektron tersebut sangat reaktif dan dapat mengakibatkan kerusakan oksidatif. 

Makromolekul sel mudah diserang oleh radikal bebas sehingga menyebabkan 



 
kerusakan lemak, protein dan asam nukleat. Antioksidan dapat menetralisir 

radikal bebas dengan menerima atau mendonorkan sebuah elektron untuk 

mengasilkan molekul yang lebih stabil (berpasangan). Ini berarti molekul 

antioksidan menjadi radikal bebas dalam proses  menetralkan molekul radikal 

bebas menjadi molekul yang non-radikal bebas (Best, 2004). 

Pengaruh jenis pelarut terhadap mekansme antioksidan banyak diteliti. 

Misalnya, pembandingan beberapa jenis pelarut terhadap minyak conola, pelarut 

metanol memberikan pencegahan oksidasi lebih tinggi dibandingkan pelarut 

heksana, etil asetat dan aseton. Tetapi pada mekanisme penangkapan radikal 

bebas, pelarut etil asetat dan aseton memberikan hasil yang lebih baik daripada 

pelarut lain (Pokorny et al.., 2001).  

2.3.3 Mekanisme Kerja Senyawa Fenol 

Mekanisme senyawa fenolik dalam menjerat radikal peroksi adalah: pada 

tahap pertama, hidrogen fenolik ditarik. Radikal fenoksi yang dihasilkan 

dimantapkan oleh resonansi dan bereaksi pada radikal peroksi posisi 4. dengan 

cara ini, radikal peroksi dihancurkan sehingga mencegah oksidasi bahan-bahan 

yang dilindungi (Hart, 1983).                                     



  

Gambar 5. Mekanisme Antioksidan Senyawa Fenol (Hart, 1983)  

Hal ini sesuai pernyataan Pokorny et al. (2001), bahwa senyawa fenol 

mempunyai mekanisme penangkapan radikal melalui reaksinya dengan gugus 

OH. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 6.  

Gambar 6. Mekanisme Penagkapan Radikal Bebas oleh Antioksidan Fenol 
(Madhavi et al., 1995)   

2.4 Pelarut 

2.4.1 Metanol 

Metanol juga disebut sebagai metil alkohol, metanol adalah senyawa yang 

paling sederhana diantara senyawa-senyawa yang disebut alkohol. Rumus 

molekulnya adalah CH3OH. Sebagian besar metanol diproduksi dari metan yang 



 
secara alami ditemukan pada gas (Anonymous, 2008c). Karakteristik metanol 

dapat dilihat pada Tabel 5.    

Tabel 5. Karakteristik metanol 
No Karakteristik Metanol 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Nama lain 
Titik leleh 
Titik didih 
Densitas 
Rumus molekul 
Berat molekul 
Suhu kritis 
Tetapan  dielektrika 

Metil alkohol 
-97,7oC 
65oC 
791 kg/m3 pada 20oC 
CH3OH 
32,042 kg/mol 
512,6 K 
33 

Sumber: Anonymous (2008c) 

Metanol adalalah cairan tidak berwarna, dapat bercampur dengan air dan 

pelarut organik lain dan sangat higroskopis. Metanol mendidih pada suhu 64,69oC 

dan menjadi padat pada suhu -93,9oC. Metanol akan membentuk campuran yang 

eksplosif dengan udara dan terbakar dengan api yang tidak bercahaya. Metanol 

sangat beracun, minuman yang mengandung metanol telah banyak menyebabkan 

kebutaan atau kematian (Anonymous, 2008c). Penelitian yang dilakukan oleh  Yao 

et al (2004) menyatakan bahwa metanol pekat yang digunakan untuk ekstraksi 

polifenol teh lebih efektif dibandingkan dengan air.  

2.4.2 Etanol 

Etanol disebut juga etil alkohol, hidroksietan atau alkohol, diproduksi 

melalui fermentasi gula, karbohidrat dan pati. Etanol dapat digunakan sebagai 

pelarut, antiseptik, obat penenang, industri parfum dan obat-obatan. Etanol 

merupakan pelarut organik (Lewis, 1993). 

Etanol adalah pelarut serbaguna. Etanol dapat dicampur dengan air dan 

dengan sebagian besar cairan organik, termasuk cairan nonpolar seperti 



 
hidrokarbon alifatik. Padatan organik dengan berat molekul rendah biasanya dapat 

larut dalam etanol (Anonymous, 2008b). Sifat Etanol dapat Dilihat pada Tabel 4 

Tabel 4. Karakteristik Etanol 

No

 

Karakteristik Etanol 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Nama sistematik 
Nama lain 
Rumus kimia 
Berat molekul 
Kenampakan 
Densitas dan fase 
Kelarutan dalam air 
Titik leleh 
Titik didih 
Keasaman (pKa) 
Viskositas 
Momen dipol 
Tetapan dielektrika 

Etanol 
Etil alkohol, hidroksietan, EtOH 
C2H6O 
46,07 g/mol 
Cairan tidak berwarna 
0,789 g/cm3, cairan 
Sangat larut 
-114,3 oC (158,8 K) 
78,4 oC (351 K) 
15.0 (H+ dari OH group) 
1.200 cP pada 20 oC 
1.6o D (gas) 
30 

Sumber: Anonymous (2008b) 

Wang and Helliwell (2001)  dalam Turkmen et al., (2006) melaporkan 

bahwa etanol cair lebih baik dibandingkan dengan  metanol dan aseton sebagai 

pelarut pada proses ekstraksi flavonoid teh. Penelitian yang dilakukan Turkmen, 

et al. (2006) menunjukkan ekstrak mate tea dari pelarut etanol 50% memiliki 

aktivitas antioksidan tertinggi dibandingkan dengan aseton 50%, DMF 50%, dan 

metanol 50%.    

2.4.3 Aseton 

Aseton mempunyai nama lain dimetil keton, 2-propanon, propan -2-on, 

dan beta ketopropan. Rumus molekul aseton adalah CH3COCH3. aseton tidak 

berwarna dan mudah terbakar, sedikit berbau buah, titik lelehnya -95,4oC, 



 
mendidih pada suhu 56,53oC. Aseton dapat larut dalam air, etanol dan eter. 

Aseton merupakan salah satu pelarut yang penting (Anonymous, 2008d). 

Di Amerika Serikat, sejumlah aseton diperoleh dari peragian pati. Aseton 

bercampur sempurna dengan air dan merupakan pelarut senyawa organik (seperti 

resin, cat, dan cat warna) (Hart, 1983). Menurut Anonymous (2009) tetapan 

dielektrika Aseton  adalah 21. 

Ekstraksi polifenol pada gandum dengan menggunakan aseton cair 

menunjukkan total fenol yang lebih tinggi di bandingkan dengan air (Zhou and 

Yu, 2004). Turkmen et al. (2006) menyatakan bahwa ekstrak mate tea dengan 

pelarut aseton 50% memiliki kadar polifenol tertinggi. Ekstrak teh hitam dengan 

pelarut aseton 50% total polifenol tertinggi dibandingkan etanol 50%, DMF 50%, 

dan metanol 50%.  Penelitian yang dilakukan oleh Druzynska et al. (2007) 

melaporkan bahwa total fenol ekstrak teh hijau menggunakan pelarut aseton 80% 

lebih tinggi dibandingkan air, etanol 80% dan metanol 80%.  

2.4.4 Air 

Ketersediaan air diperlukan mulai dari tingkat molekuler, seluler dan 

untuk keperluan metabolisme. Air adalah pelarut utama untuk senyawa kimia baik 

organik maupun anorganik yang terlibat dalam reaksi biokimia penting (Potter 

and Hotchkiss, 1995). 

Menurut Susanto (1993) secara umum persyaratan air untuk industri 

adalah tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau serta memenuhi persyaratan 

bakteriologi yaitu tidak mengganggu kesehatan dan tidak menyebabkan 



 
kebusukan bahan pangan yang diolah. Anonymous (2009), menyebutkan bahwa 

tetapan dielektrika air adalah 80.  

2.5 Ekstraksi 

2.5.1 Metode Ekstraksi 

Menurut Darwis (2000) ada beberapa metode ekstraksi senyawa organik 

bahan alam yang umum digunakan anatara lain: 

2.5.1.1 Maserasi 

Maserasi merupakan proses perendaman sampel dengan pelarut organik 

yang digunakan pada temperatur ruangan. Proses ini sangat menguntungkan 

dalam isolasi senyawa bahan alam karena dengan perendaman sampel tumbuhan 

akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara 

di dalam dan di luar sel sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma 

akan terlarut dalam pelarut organik dan ekstraksi senyawa akan sempurna karena 

dapat diatur lama perendaman yang dilakukan. Pemilihan pelarut untuk proses 

maserasi akan memberikan efektifitas yang tinggi dengan memperhatikan 

kelarutan senyawa bahan alam dalam pelarut. Secara umum pelarut metanol 

merupakan pelarut yang paling banyak digunakan dalam proses isolasi senyawa 

organik bahan alam, karena dapat melarutkan seluruh golongan metabolit 

sekunder 

2.5.1.2 Perkolasi 

Merupakan proses melewatkan pelarut organik pada sampel sehingga 

pelarut akan membawa senyawa organik bersama-sama pelarut. Tetapi efektifitas 



 
dari proses ini hanya akan lebih besar untuk senyawa organik yang sangat mudah 

larut dalam pelarut yang digunakan. 

2.5.1.3 Sokletasi 

Menggunakan soklet dengan pemanasan dan pelarut akan mudah dihemat 

karena terjadinya sirkulasi pelarut yang selalu membasahi sampel. Proses ini 

sangat baik untuk senyawa yang tidak terpengaruh panas. 

2.5.1.4 Destilasi Uap 

Proses destilasi lebih banyak digunakan untuk senyawa organik yang tahan 

pada suhu yang cukup tinggi, yang lebih tinggi dari pelarut yang digunakan. Pada 

umumnya banyak digunakan untuk minyak atsiri. 

2.5.1.5 Pengempaan 

Metade ini banyak digunakan dalam proses industri seperti pada isolasi 

CPO dari buah sawit dan isolasi katekin dari daun gambir. Dimana dalam proses 

ini tidak digunakan pelarut. 

2.5.2 Proses Ekstraksi 

Ekstraksi adalah metode pemisahan dimana komponen-komponen terlarut 

suatu campuran dipisahkan dari komponen-komponen yang tidak larut dengan 

pelarut (Hui, 1992).  

Ekstraksi polifenol yang dilakukan dalam penelitian ini adalah ekstraksi 

secara kasar yaitu berupa filtrat yang tidak dilakukan proses purifikasi polifenol 

dari senyawa terekstrak lainnya seperti kafein, theanine , lignin dan klorofil. Hal 

ini sesuai dengan Bradshaw et al. (2000) yang menyatakan bahwa dalam teh  



 
hijau terkandung polifenol, kafein, theanine , lignin , asam-asam organik dan 

klorofil. 

Menurut Voight (1995), proses ekstraksi dapat dibedakan menjadi dua 

fase, yaitu: 

 

Fase Pembilasan 

Pada saat cairan ekstraksi kontak dengan material simplisia maka sel-sel 

yang rusak atau tidak utuh lagi akibat operasi penghalusan langsung bersentuhan 

dengan bahan pelarut. Dengan demikian komponen sel yang terdapat di dalamnya 

lebih mudah diambil atau dibilas. Oleh karena itu, dalam fase pertama ekstraksi 

ini, sebagian bahan aktif telah berpindah ke dalam pelarut. Semakin halus serbuk 

simplisia akan semakin optimal pembilasannya. 

 

Fase Ekstraksi 

Fase ini lebih komplek dari fase sebelumnya, karena bahan pelarut untuk 

melarutkan komponen dalam sel yang tidak terluka harus mampu mendesak 

masuk lebih dulu ke dalamnya. Membran sel yang mengering, mengkerut di 

dalam simplisia mula-mula harus diubah kondisinya sehingga memungkinkan 

bahan pelarut masuk ke dalam sel. Hal ini terjadi melalui pembengkakan, dimana 

membran mengalami pembesaran volume akibat masuknya sejumlah molekul 

bahan pelarut. 

Menurut Voight (1995) faktor yang menentukan hasil ekstraksi adalah 

jangka waktu dimana simplisia tetap kontak dengan cairan pengekstraksi (waktu 

ekstraksi) dan perbandingan anatara simplisia dengan cairan (jumlah bahan 

pengekstraksi). 



 
Ekstraksi dengan pelarut cukup dilakukan sampai semua solut yang 

terkandung dalam padatan tersebut larut. Kesetimbangan dicapai ketika semua 

solut tersebut terlarut. Tidak mungkin semua cairan dapat dipisahkan dari padatan 

sehingga ampas selalu mengandung cairan yang di dalamnya terlarut solut 

(Voight, 1995). 

2.5.3 Penyaringan dan Penguapan Pelarut 

Pada umumnya hasil ekstraksi masih mengandung bahan lain yang tidak 

dikehendaki dalam residunya. Untuk memperoleh filtrat dengan kandungan 

oleorisin yang dikehendaki perlu dilakukan proses penyaringan. Proses 

penyaringan dapat dipercepat dengan menggunakan penyaring vakum. 

Penggunaan penyaring vakum juga bisa mengurang risiko penguapan pelarut yang 

terlalu banyak (Hui, 1992). 

Setelah bahan disaring untuk mendapatkan ekstraknya perlu dilakukan 

penguapan pelarut dan pemekatan. Pemekatan dilakukan dengan menggunakan 

rotary vaccum evaporator sampai semua pelarutnya menguap. Teknik pemekatan 

dapat dilakukan pada kondisi tekanan atmosfer maupun tekanan vakum. 

Penguapan pada kondisi atmosfer berjalan lambat, memerlukan suhu tinggi serta 

mengalami inefisiensi energi. Dengan suhu tinggi bahan-bahan yang bersifat 

termostabil akan rusak (Toledo, 1981). Moestofa (1981) juga menyatakan bahwa 

kesulitan yang sering dihadapi dalam pemisahan pelarut adalah dalam upaya 

menekan jumlah senyawa volatil yang menguap bersama pelarut organik pada 

saat pemanasan. Hal tersebut dapat diatasi dengan penggunaan tekanan vakum 

yang dapat memungkinkan bahan pelarut mendidih dan menguap pada suhu yang 



 
lebih rendah sehingga kerusakan akibat pemanasan yang berlebihan dapat 

dikurangi (Suyitno, 1991) 

2.5.4 Faktor yang Mempengaruhi Ekstraksi 

a. Ukuran Bahan 

Bahan yang diekstrak sebaiknya memiliki luas permukaan yang kecil 

untuk mempermudah kontak antara bahan dengan pelarut sehingga ekstraksi 

berlangsung dengan  baik (Purseglove et al., 1981). Kehalusan bubuk yang sesuai 

akan menhasilkan ekstraksi yang sempurna dalam waktu yang singkat, sebaliknya 

bahan yang digiling terlalu halus dapat menyebabkan pemampatan (stagnasi) 

(Guenther, 1987). 

b. Lama dan Suhu Ekstraksi 

Ekstraksi akan lebih cepat dilakukan pada suhu tinggi, tetapi hal ini dapat 

mengakibatkan beberapa komponen yang terdapat dalam rempah akan mengalami 

kerusakan (Moestofa, 1981). Menurut Suryandari (1981), semakin lama waktu 

ekstraksi, kesempatan untuk bersentuhan makin besar sehingga hasilnya juga 

bertambah sampai titik jenuh larutan. Penggunaan suhu 50oC menghasilakan 

ekstrak yang optimum dibandingkan suhu 40oC dan 60oC. 

Menurut Lestario dkk (2001) pada proses ekstraksi senyawa antioksidan 

dari buah duet, lama ekstraksi tidak berpengaruh terhadap kadar antosianin 

terekstrak, namun berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan ekstrak buah duet, 

diaman ekstraksi selama 8 jam menghasilkan aktivitas antioksidan paling 

optimum. Demikian pula dengan suhu, penggunaan suhu rendah pada proses 



 
ekstraksi yaitu pada suhu 4oC menghasilkan aktivitas antioksidan lebih baik 

daripada suhu ruang.  

c. Jenis Pelarut 

Hasil ekstraksi tergantung dari larutan pengekstrak (jenis pelarut). Jenis 

pelarut yang digunakan tergantung tingkat polaritas pelarut, yang dipengaruhi 

juga leh jenis bahan yang akan diekstrak.  Air, etanol, metanol, dan aseton 

biasanya digunakan sebagai pelarut untuk ekstraksi tanaman (Turkmen et al., 

2006).  

Menurut Somaatmadja (1981), ada dua pertimbangan utama dalam 

memilih jenis pelarut, yaitu pelarut harus mempunyai daya larut yang tinggi dan 

pelarut tidak berbahaya atau beracun. Pelarut yang sering digunakan dalam proses 

ekstraksi adalah aseton, etilen klorida, etanol, heksana, isopropil alkohol dan 

metanol.  

Dalam penelitian ini, polifenol diekstrak dengan menggunakan jenis 

pelarut yang berbeda. Penggunaan jenis pelarut yang berbeda ini dimaksudkan 

untuk mengetahui jenis pelarut yang paling baik untuk digunakan dalam ekstraksi 

polifenol pada limbah pengolahan teh hijau. Pemilihan jenis pelarut ini 

berdasarkan pada tingkat polaritas dan tetapan dielektrika masing-masing pelarut. 

Polifenol merupakan senyawa yang bersifat polar. Metanol, etanol dan aseton 

merupakan pelarut polar yang memiliki polaritas dan tetapan dielektrika yang 

berbeda. Penelitian yang dilakukan Druzynska et al. (2007) menyebutkan bahwa 

aseton merupakan pelarut yang paling baik digunakan untuk ekstraksi teh hijau. 

Sedangkan Gramza et al. (2007) menggunakan etanol untuk mengekstrak teh 



 
hijau. Menurut Przybylski et al. (2001) metanol merupakan pelarut yang paling 

baik dalam mengekstrak senyawa fenol. 

d. Konsentrasi Pelarut 

Proses ekstraksi dalam penelitian ini juga menggunakan konsentrasi 

pelarut yang berbeda-beda yaitu 30%, 50%, dan 70% pada masing-masing jenis 

pelarut. Perbedaan konsentrasi pelarut akan berdampak pada perubahan polaritas 

pada masin-masing jenis pelarut karena adanya penambahan aquades. Menurut 

Zhou dan Yu (2004) perubahan pada polaritas pelarut akan mengubah 

kemampuan untuk melarutkan beberapa kelompok senyawa antioksidan dan 

mempengaruhi penilaian aktivitas antioksidan. Sehingga, penggunaan konsentrasi 

pelarut yang berbeda diharapkan dapat memberikan dampak positif pada proses 

ekstraksi sehingga didapatkan eksrak teh hijau dengan kandungan polifenol dan 

aktivitas antioksidan yang maksimal.   

2.6 Pengujian Aktivitas Antioksidan 

Radikal 1,1-Diphenyl-2-picyhyrazyl (DPPH) adalah radikal bebas stabil 

yang menerima sebuah elektron atau hidrogen untuk diubah menjadi molekul 

diamagnetik. DPPH banyak digunakan pada sistem penelitian aktivitas 

penagkapan radikal pada senyawa alami tumbuhan. Aktivitas antiradikal ditandai 

dengan perubahan warna larutan dari ungu menjadi kuning bening dengan 

penurunan absorbansi pada panjang gelombang 517 (Soares et al., 1997). 



 
Menurut Prakash et al. (2001), DPPH yang bereaksi dengan antiksidan 

akan menghasilkan bentuk tereduksi difenilpikihidrasin dan radikal antioksidan. 

Menurut Pokorny et al., (2001), reaksi DPPH dan antioksidan adalah: 

DPPH* + AH     DPPH-H + A* 

DPPH* + R*    DPPH-R 
Gambar 7. Reaksi DPPH dengan Antioksidan (Porkony et a.l, 2001)  

Radikal bebas DPPH yang memiliki elektron tidak berpasangan 

menghasilkan absorbansi maksimum pada panjang gelombang 517 nm dan 

memberikan warna ungu. Warna akan berubah menjadi kuning saat elektron tidak 

berpasangan pada DPPH menjadi berpasangan dengan atom hidrogen. 

Diskolorisasi yang terjadi berhubungan dengan jumlah elektron yang menagkap 

atom hidrogen, sehingga tingkat diskolorisasi mengindikasikan kemampuan 

antioksidan untuk menangkap radikal bebas (Prakash et al., 2001).  

2.7 Kerusakan Produk Lemak dan Minyak 

Ketengikan merupakan kerusakan atau perubahan bau flavor dalam bahan 

lemak. Kemungkinan kerusakan atau ketengikan dalam lemak, dapat disebakan 

empat faktor yaitu absorbsi bau oleh lemak, aksi oleh enzim dalam jaringan bahan 

yang mengandung lemak, aksi oleh mikroba dan oksidasi oleh oksigen udara atau 

kombinasi dari dua atau lebih dari penyebab kerusakan tersebut (Ketaren, 1986). 

1. Penyerapan Bau (Tainting) 

Lemak bersifat mudah menyerap bau. Apabila bahan pembungkus dapat 

menyerap lemak, maka lemak yang terserap akan teroksidasi oleh udara 

sehingga rusak dan berbau. Bau dari bagian lemak yang rusak ini akan 



 
diserap oleh lemak yang ada dalam bungkusan yang mengakibatkan 

seluruh lemak menjadi rusak (Winarno, 2004). 

2. Hidrolisis 

Dengan adanya air, lemak dapat terhidrolisis menjadi gliserol dan asam 

lemak. Reaksi ini dipercepat oleh basa, asam dan enzim-enzim. Dengan 

adanya lipase, lemak akan diuraikan sehinnga kadar asam lemak bebas 

lebih dari 10%. Hidrolisis sangat menrunkan mutu minyak goreng. Minyak 

yang telah terhidrolisis, titik asapnya menurun, bahan-bahan menjadi 

coklat, dan lebih banyak menyerap minyak (Winarno, 2004). 

3. Kerusakan oleh mikroba 

Kerusakan lemak oleh mikroba biasanya terjadi pada lemak yang masih 

berada dalam jaringan dan dalam bahan pangan berlemak. Mikroba yang 

menyerang bahan pangan berlemak biasanya termasuk tipe mikroba 

nonpathologi. Umumnya dapat merusak lemak dengan menghasilkan cita 

rasa tidak enak, di samping menimbulkan perubahan warna (Ketaren, 

1986). 

4. Oksidasi dan ketengikan 

Kerusakan lemak yang utama adalah timbulnya bau dan rasa tengik yang 

disebut proses ketengikan. Hal ini disebabkan oleh otooksidasi radikal 

asam lemak tidak jenuh dalam lemak. Otooksidasi dimulai dengan 

pembentukan radikal-radikal bebas yang disebabkan oleh faktor-faktor 

yang dapat mempercepat reaksi seperti cahaya, panas, peroksida lemak tau 

hidroperoksida, logam-logam berat seperti Cu, Fe, Co, dan Mn, logam 



 
porofin seperti hematin, hemoglobin, mioglobin, klorofil, dan enzim-

enzim lipoksidase (Winarno, 2004).                      



 
III. METODE PENELITIAN  

3.1   Tempat dan Waktu 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian dan Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas 

Brawijaya mulai bulan Oktober 2008 sampai Januari 2009.  

3.2   Alat dan Bahan 

3.2.1   Alat 

Alat-alat yang digunakan antara lain pengering lampu, blender Philips, 

ayakan 40 dan 60 mesh, timbangan digital (Denver M-130), hot plate stirrer , 

magnetic stirrer , rotary vaccum evaporator merk Buchi R114 , Sentrifuse , 

erlenmeyer, pipet volum, corong, labu takar dan gelas ukur 

Alat yang digunakan untuk analisa antara lain Spektofotometer UV-Vis 

merk Spectronic®20 Genesys , tabung destilasi, Oven, vortex , kompor 

listrik, tabung reaksi, pipet volum, buret statif, beaker glass , labu takar, gelas 

ukur danpipet tetes  

3.2.2   Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah pengolahan teh 

hijau yang diperoleh dari PT Coca Cola Bottling Indonesia Gempol Pasuruan. 

Etanol 96%, metanol 95%, aseton 99%, lesitin dan kertas saring halus yang 

diperoleh dari toko Panadia serta aquades dari Laboratorium Kimia Organik 



 
Universitas Brawijaya Malang. Bahan untuk aplikasi adalah minyak ikan lemuru 

yang diperoles dari PT. Muncar Blambangan, Banyuwangi. 

Bahan yang digunakan untuk analisa adalah DPPH yang diperoleh dari 

Laboratorium Analisa Pangan Universitas Muhamadiyah Malang. Meatanol PA, 

natrium klorida dan natrium karbonat diperoleh dari toko Panadia . Folin-

Ciaocalteu, air deionisasi dan asam galat diperoleh dari Universitas Gajah Mada. 

Bahan-bahan seperti HCl pekat, asam asetat glasial, TBA, KMnO4, gelatin, dan 

kaolin powder yang diperoleh dari Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Universitas 

Brawijaya Malang. Indigokarmin dan antifoam agent diperoleh dari 

Laboratorium Sentral Ilmu Hayti Universitas Brawijaya Malang dan aquades yang 

berasal dari Laboratorium Kimia Organik Universitas Brawijaya Malang.  

3.3   Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan dalam penelitin ini adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan dua faktor yaitu jenis pelarut (A) dan konsentrasi pelarut 

(B) masing-masing tiga level dengan ulangan sebanyak tiga kali sehingga 

diperoleh 27 satuan percobaan. Faktor A terdiri dari tiga level yaitu: 

A1 : Etanol  

A2 : Metanol  

A3 : Aseton     



 
Faktor B terdiri dari tiga level yaitu: 

B1 : Konsentrasi pelarut 30% 

B2 : Konsentrasi pelarut 50% 

B3 : Konsentrasi pelarut 70% 

Sehingga diperoleh 9 kombinasi perlakuan sebagai berikut: 

A1B1 : pelarut etanol dan konsentrasi pelarut 30% 

A1B2 : pelarut etanol dan konsentrasi pelarut 50% 

A1B3 : pelarut etanol dan konsentrasi pelarut 70% 

A2B1 : pelarut metanol dan konsentrasi pelarut 30% 

A2B2 : pelarut metanol dan konsentrasi pelarut 50% 

A2B3 : pelarut metanol dan konsentrasi pelarut 70% 

A3B1 : pelarut aseton dan konsentrasi pelarut 30% 

A3B2 : pelarut aseton dan konsentrasi pelarut 50% 

A3B3 : pelarut aseton dan konsentrasi pelarut 70%  

3.4   Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan meliputi dua tahap yaitu: penelitian 

pendahuluan dan penelitian lanjutan. Penelitan pendahuluan bertujuan untuk 

menentukan faktor yang akan diteliti, sedangkan penelitian lanjutan bertujuan 

untuk ekstraksi antioksidan dari ampas teh hijau. 

3.4.1 Tahap pengeringan dan pengecilan ukuran ampas teh 

 

Pengeringan ampas teh pada pengering lampu selama 12 jam  



  
Pengecilan ukuran dengan menggunakan blender pada kecepatan 1 selama 5 

menit 

 
Penyeragaman ukuran dengan ayakan 40 mesh, dilanjutkan dengan 

pengayakan 60 mesh. Teh yang tertinggal di 60 mesh digunakan sebagai 

sampel. 

 

Penimbangan sebanyak 25 gram. 

3.4.2 Tahap ekstraksi antioksidan ampas teh hijau 

 

Proses ekstraksi dilakukan dengan tiga macam pelarut yaitu etanol, methanol, 

dan aseton dengan konsentrasi pelarut berbeda-beda yaitu 30%, 50%, dan 

70%. Pelarut yang ditambahkan sebanyak 250 ml (1:10) 

 

Ekstraksi dilakukan secara maserasi dengan menggunakan hot plate stirrer 

pada suhu ruang dengan kecepatan stirrer empat selama 30 menit. Penyaringan 

I dengan menggunakan kain saring 

 

Sentrifugasi dengan kecepatan 4350 rpm selama 20 menit lalu diambil 

supernatan. 

 

Penyaringan II dengan kertas saring halus. 

 

Penguapan pelarut menggunakan rotary vaccum evaporator pada suhu 60oC 

tekanan 250-150 mbar sampai pelarut menguap (± 60-90 menit). 

3.4.3   Pengujian aktivitas antioksidan 

 

Pengujian aktivitas antioksidan dengan metode DPPH (1,1-Diphenyl-2-

picrylhydrazyl) (Yen and Duh (1994) dalam Turkmen et al, 2006)   



 
3.5   Pengamatan dan Analisa 

 
Pengamatan yang dilakukan pada limbah ampas teh adalah analisa kadar air 

(AOAC, 1982), analisa total fenol (Obanda and Owuor, 1997 dalam Turkmen 

et al., 2006) dan analisa kadar tanin. Sedangkan analisa pada ekstrak adalah 

analisa total fenol (Obanda and Owuor, 1997), kadar tanin metode Lowenthal-

Procter dalam Sudarmadji, dkk (1987), dan aktivitas antioksidan (Yen and 

Duh (1994) dalam Turkmen et al, 2006). 

Dari hasil pengamatan dianalisa dengan menggunakan analisa keragaman 

(ANOVA). Apabila dari hasil analisa berbeda nyata, maka dilakukan uji BNT 5% 

dan jika menunjukkan adanya interaksi antar faktor maka dilakukan uji lanjut  

dengan Duncan Multiple Range Test (DMRT) dengan selang kepercayaan 5%. 

Penilaian perlakuan terbaik berdasarkan metode indeks efektivitas De Garmo.  

3.6 Aplikasi Ekstrak Polifenol Teh Hijau pada Minyak Hasil Samping 

Pengalengan Ikan Lemuru 

Aplikasi dilakukan untuk memgetahui kemampuan ekstrak polifenol 

terbaik teh hijau dalam menghambat oksidasi minyak hasil samping pengalengan 

ikan lemuru. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Minyak ikan lemuru sebanyak 100 ml diberi perlakuan penambahan ekstrak 

polifenol teh hijau sebanyak 10 mg (konsentrasi akhir 0,1%) dan emulsifier 

berupa lesitin 2 mg (konsentrasi akhir 0,02%), Lesitin sebanyak 2 mg 

(konsentrasi akhir 0,02%), dan BHT sebanyak 10 mg (konsentrasi akhir 0,1%) 

serta kontrol (tanpa penambahan apapun) kemudian dilakukan pencampuran 



 
2. Penyimpanan campuran pada suhu 37oC 

3. Pengujian bilangan TBA setiap 24 jam ( mulai jam ke-)) selama 5 hari untuk 

mengetahui kemampuan penghambatan oksidasi ekstrak teh hijau  

3.6   Diagram Alir Penelitian  

                                                                                                                                                                                                   

             

Gambar 8. Diagram alir pengeringan limbah pengolahan teh  

Limbah Pengolahan  Teh 
(Kering) 

Pengeringan (Pengering Lampu) 
(12 jam ; 50oC) 

Analisa: 
- Kadar Air 
- Total fenol 
- Kadar Tanin 
- Aktivitas antioksidan 

Analisa: 
- Kadar Air 
- Total fenol 
- Kadar Tanin 
- Aktivitas antioksidan 
- Rendemen 

Limbah Pengolahan Teh 
(Basah) 



  

Gambar 9. Pengecilan ukuran Teh          

Limbah Ampas 
Teh (Kering) 

Diblender 
Kec 1; 5 menit 

Pengayakan I 
40 mesh

 

Pengayakan II 
60 mesh 

Residu 

Teh (yang tertingal di 60 
mesh) 



  

Gambar 10. Diagram Alir Ekstraksi antioksidan teh hijau  
(Modifikasi, Gramza et al., 2005)  

25 g limbah kering pengolahan teh hijau 

Penyaringan dengan kain saring 

Ekstraksi 
(30 menit, suhu ruang) 

Penguapan pelarut 
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Ekstrak Kasar 
Polifenol Teh Hijau 

Sentrifugasi 4850 rpm, 20 menit 

Ampas teh 

Supernatan

 

Filtrat 

Pelarut 

Analisa: 

- Total Fenol 
- Kadar Tanin 
- Aktivitas 

Antioksidan 
- rendemen 

250 ml pelarut 

(etanol; methanol; aseton, 
konsentrasi masing masing 

pelarut30%,50%, 70%) 

Penyaringan dengan kertas saring 
halus 



           

Gambar 11. Diagram Alir Aplikasi Ekstrak Kasar Polifenol Teh Hijau pada 
Minyak Ikan Lemuru (Modifikasi Kim et al., 2005)               
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ikan lemuru 

tanpa 
penambahan 
antioksidan 

100 ml minyak 
ikan lemuru 

dengan 
penambahan 
BHT 0.1% 

100 ml minyak 
ikan lemuru 

dengan 
penambahan 
lesitin 0.02% 

100 ml minyak ikan 
lemuru dengan 

penambahan ekstrak 
kasar polifenol teh 
hijau 0,1% b/v dan 

lesitin 0,02% 

Pemanasan Dalam oven (37oC, 
5 hari 

Analisa ( ke hari 0-5):  
- Bilangan TBA 

metodeTarladgis 

 



 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1  Karakteristik Bahan Baku 

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah 

pengolahan teh hijau. Limbah pengolahan teh hijau berasal dari hasil ekstraksi teh 

frestea green , karakteriatik fisik disajikan pada Tabel 6. Teh freastea green 

hanya terdiri dari teh hijau. 

Tabel 6. Karakteristik Fisik Limbah Pengolahan Teh Frestea Green

 

Karakter Fisik Keterangan 
Warna Coklat Kehijauan 
Ukuran Limbah Seragam 

 

Limbah pengolahan freastea green berwarna coklat kehijauan. Hal ini 

disebabkan karena komponen limbah frestea green berasal dari teh  hijau. 

Warna hijau pada limbah ini diduga mengandung klorofil yang terdapat pada daun 

teh hijau. Bradshaw, et al, (2000) menyatakan bahwa dalam teh  hijau terkandung 

polifenol, kafein, theanine , lignin , asam-asam organik dan klorofil. 

Karakteristik kimia limbah pengolahan teh frestea green yang digunakan 

dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Karakteristik Kimia Limbah Pengolahan Teh Frestea Green

 

Karakteristik Kimia Rerata 
Limbah basah  Limbah Kering 

Kadar air (%) 78.36 5.94 
Total fenol (mg/g) 0.42 0.67 
Aktivitas antioksidan (%) 87.58* 89.97* 
Kadar Tanin (mg/g) 2.75 5.62 
*= pengenceran 101  

Limbah basah pengolahan teh hijau, sebelum diekstrak menjadi ekstrak 

polifenol alami terlebih dahulu dilakukan proses pengeringan. Pengeringan limbah 



 
basah pengolahan teh hijau bertujuan untuk mengurangi kadar air dari limbah 

pengolahan teh tersebut, sehingga mempunyai daya simpan yang lebih lama. 

Kadar air yang rendah dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme terutama 

jamur. Proses yang dilakukanpun berlangsung secara kontinyu sehingga 

membutuhkan cadangan sampel untuk proses selanjutnya. 

Limbah kering pengolahan teh yang digunakan dalam percobaan ini 

mempunyai kadar air sebesar 5.94%. Menurut SNI (1990) standar kadar air teh 

adalah maksimal 8%. Kadar air yang rendah dapat mencegah pertumbuhan 

mikroba terutama jamur, sehingga limbah kering dapat disimpan dalam jangka 

waktu lama dan dapat mengurangi kerusakan limbah kering. Ray (1996) 

menyatakan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menekan 

pertumbuhan mikroba adalah mengurangi aktivitas air (Aw). Cara yang dilakukan 

untuk mengurangi Aw adalah pengeringan, penggulaan, penggaraman atau 

penurunan suhu. 

Tabel 7 menunjukkan total fenol limbah kering pengolahan teh hijau 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan limbah basah pengolahan teh hijau. 

Hal ini diduga karena pada limbah basah pengolahan teh hijau memiliki kadar air 

yang lebih tinggi dibandingkan limbah kering pengolahan teh hijau. Air pada 

limbah basah pengolahan teh hijau terhitung sebagai berat teh sehingga total 

fenol, kadar tanin dan aktivitas antioksidan yang terhitung lebih rendah. 

Tabel 7 menunjukkan total fenol dan kadar tanin berturut-turut pada 

limbah pengolahan teh hijau basah sebesar 0.42 mg/g dan 2.75 mg/g dengan 

aktivitas antioksidan 87.58%. Pada limbah pengolahan teh hijau kering total fenol 



 
dan kadar tanin  berturut-turut adalah 0.67 mg/g dan 5.62 mg/g dengan aktivitas 

antioksidan 89,97%. Penggunaan pelarut metanol 95% dalam ekstraksi limbah 

pengolahan teh sebagai analisa bahan baku didasarkan pada sifat dari polaritas 

metanol. Komponen utama teh adalah senyawa fenol. Fenol merupakan salah satu 

golongan flavonoid yang bersifat polar yang akan larut dengan baik jika diekstrak 

dengan senyawa polar. Menurut Przybylski et al., (2001) metanol merupakan 

pelarut yang paling baik dalam mengekstrak senyawa fenol.  

4.2  Karakteristik Ekstrak Kasar Polifenol Limbah Pengolahan Teh Hijau 

4.2.1  Total Fenol   

Total fenol ekstrak kasar polifenol limbah pengolahan teh hijau berkisar 

antara 85,11 

 

220.58 mg/g. Grafik total fenol ekstrak kasar limbah pengolahan 

teh hijau pada berbagai jenis dan konsentrasi pelarut yang berbeda dapat dilihat 

pada Gambar 12.  

Gambar 12.  Grafik Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Pelarut Terhadap Total 
Fenol Ekstrak  Kasar Polifenol Teh Hijau   
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Gambar 12 menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi pada masing-

masing pelarut, maka total fenol ekstrak kasar polifenol teh hijau memiliki 

kecenderungan meningkat. Hal ini diduga karena semakin rendah polaritas pelarut 

maka semakin banyak senyawa fenol pada teh hijau yang terekstrak. 

Dari Gambar 12 dapat dilihat bahwa pada jenis pelarut aseton dengan 

konsentrasi 70% terjadi penurunan total fenol ekstrak polifenol teh hijau. Hal ini 

diduga karena pada jenis pelarut aseton dengan konsentrasi 70% tingkat polaritas 

pelarut kurang sesuai dengan polaritas senyawa fenol pada limbah teh hijau. Total 

fenol ekstrak kasar teh hijau terendah pada perlakuan jenis pelarut metanol dengan 

konsentrasi 30% dan tertinggi pada ekstrak kasar polifenol teh hijau pada 

perlakuan jenis pelarut aseton dengan konsentrasi 50%. 

Berdasarkan hasil analisa ragam (Lampiran 2) diketahui bahwa perlakuan 

jenis dan konsentrasi pelarut serta interaksi antar perlakuan memiliki pengaruh 

nyata ( =0.05) terhadap total fenol. Hasil pengujian DMRT terhadap total fenol 

ekstrak limbah pengolahan teh hijau akibat perlakuan jenis dan konsentrasi pelarut 

dapat dilihat pada Tabel 8.        



 
Tabel 8. Rerata Total Fenol Ekstrak Kasar Polifenol Teh Hijau Akibat 

Perlakuan Jenis dan Konsentrasi Pelarut 

Jenis Pelarut Konsentrasi Pelarut Total Fenol (mg/g) DMRT 5% 

Metanol 
30% 85,11

 

a 31,79 
50% 172,32

 

cd 35,71 
70% 183,56

 

d 36,13 

Etanol 
30% 91,83

 

a 33,38 
50% 139,40

 

bc 34,97 
70% 180,56

 

cd 35,92 

Aseton 
30% 126,68

 

b 34,22 
50% 220,58

 

e  - 
70% 163,91

 

cd 35,39 

 

Keterangan:  -    Setiap data merupakan rerata tiga kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang sama menyatakan tidak berbeda 

nyata ( =0,05)

  

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa penggunaan jenis pelarut aseton 

menghasilkan total fenol ekstrak kasar polifenol teh hijau yang lebih tinggi 

dibandingkan metanol dan etanol. Hasil ini sesuai dengan penelitian  Druzynska  

et al., (2007) yang  menyebutkan bahwa ekstraksi teh hijau pelarut aseton 

menghasilkan total fenol lebih tinggi dibandingkan metanol dan etanol. 

Tabel 8 menunjukkan rerata total fenol pada ekstrak kasar polifenol teh 

hijau tertinggi adalah 220,58 mg/g pada perlakuan jenis pelarut aseton dengan 

konsentrasi 50% dan rerata total fenol terendah pada ekstrak kasar polifenol teh 

hijau adalah 85,11 mg/g pada perlakuan jenis pelarut metanol dengan konsentrasi 

30%.  

Hasil ekstrksi kasar polifenol teh hijau tertinggi adalah pada jenis 

perlakuan pelarut aseton dengan konsentrasi 50%. Hal ini diduga karena polaritas 

pelarut pada konsentrasi aseton 50% hampir sama dengan polaritas senyawa fenol 



 
pada teh hijau sehingga fenol yang terekstrak tinggi. Menurut Vogel (1978) daya 

melarutkan yang tinggi oleh pelarut berhubungan dengan kepolaran pelarut dan 

kepolaran senyawa yang akan diekstraksi. Umumnya, tetapan dielektrika pelarut 

akan memberikan pengaruh terhadap polaritas pelarut (Anonymous, 2009). 

Penggunaan aseton 50% pada ekstraksi kasar limbah teh hijau diduga 

dapat menyebabkan terbentuknya ikatan hidrogen yang menyebabkan tetapan 

dielektrika sesuai untuk melarutkan polifenol pada teh hijau. Senyawa polifenol 

teh hijau memiliki tetapan dielektrika yang beragam karena dapat larut dalam air 

yang memiliki teteapan dielektrika lebih tinggi yaitu sebesar 78,5 pada suhu 25oC 

dan merupakan pelarut yang baik untuk zat-zat yang berkutub atau senyawa polar 

serta  aseton yang memiliki tetapan dielektika lebih rendah yaitu 20,70 pada suhu 

25oC. Sehingga ketika kedua jenis pelarut ini digabungkan maka didapatkan total 

fenol tertinggi pada ekstrak teh hijau ini. 

Menurut Rivai (1995) terbentuknya sejumlah besar ikatan hidrogen 

menyebabkan tetapan dielektrika yang sangat tinggi. Alkohol memiliki 

kecenderungan membentuk ikatan hidrogen tapi tidak sebesar kecenderungan air 

membentuk ikatan hidrogen sehingga alkohol memiliki kemampuan untuk 

melarutkan senyawa polar.  

Komponen utama teh adalah senyawa fenol. Astill et al (2001), 

menyatakan bahwa pada teh kurang lebih 93% dari total senyawa fenol adalah 

flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa yang larut dalam air sehingga ekstraksi 

dapat dilakukan dengan pelarut air atau menggunakan campuran pelarut air 

dengan alkohol dengan perbandingan 1:1. 



 
Kandungan senyawa dalam teh hijau sangat kompleks karena menurut 

Harold (1992) di dalam teh hijau terdapat kurang lebih 200 senyawa kimia. Total 

polifenol pada teh hijau kering mencapai 30%. Dari jumlah tersebut 30-40% 

merupakan katekin, sedangkan 7-14% adalah jenis polifenol lain seperti flavonol 

dan glikosidanya (5-9%) yang merupakan antioksida kuat, theogallin (2-3%), 

asam klorogenat dan asam cumarilquinic. 

Berdasarkan Tabel 8. perlakuan jenis pelarut metanol dengan konsentrasi 

30% dan etanol dengan konsentrasi 30% menghasilkan total fenol ekstrak teh 

hijau yang tidak berbeda nyata. Hal ini diduga pada jenis dan konsentrasi pelarut 

tersebut memiliki kepolaran yang hampir sama sehingga senyawa fenol yang 

terekstrak tidak berbeda nyata. Pada perlakuan jenis pelarut aseton dengan 

konsentrasi 30% dan etanol 50% menunjukkan total fenol ekstrak teh hijau yang 

tidak berbeda nyata pula. Hal yang sama juga terjadi pada total fenol ekstrak teh 

hijau antara perlakuan aseton 70% dan metanol 50% serta total fenol ekstrak teh 

hijau pada perlakuan etanol 70% dengan metanol 70%. Sedangkan pada perlakuan 

aseton 50% menghasilkan total fenol ekstrak teh hijau tertinggi. Hal ini diduga 

karena pada pelarut aseton dengan konsentrasi 50% memberikan tingkat 

kepolaran polifenol yang tepat pada saat proses ekstraksi polifenol pada ekstrak 

teh hijau sehingga dapat meningkatkan kemampuan untuk melarutkan polifenol 

tersebut dan ekstraksi dapat terjadi secara maksimal. Vogel (1978) menyatakan 

bahwa daya melarutkan yang tinggi oleh pelarut berhubungan dengan kepolaran 

pelarut dan kepolaran senyawa yang akan diekstraksi. 



 
Hasil total fenol dari ekstrak kasar teh hijau lebih tinggi dibandingkan 

dengan total fenol bahan baku yaitu limbah pengolahan teh kering yang tersaji 

pada Tabel 7. Tingginya total fenol ekstrak teh hijau diduga karena adanya  proses 

evaporasi yang menyebabkan pelarut menguap sehingga didapatkan ekstrak yang 

pekat dan dapat total fenol yang tinggi.  

4.2.2  Kadar Tanin 

Kadar tanin ektrak kasar polifenol teh hijau berkisar antara 10,29-

30,87mg/g. Grafik kadar tanin pada limbah teh hijau pada proporsi jenis dan 

konsentrasi pelarut dapat dilihat pada Gambar 13.  

Gambar 13. Grafik Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Pelarut Terhadap 
Kadar Tanin Ekstrak Kasar Polifenol Teh Hijau    

Gambar 13 menunjukkan bahwa kadar tanin dari ekstrak kasar polifenol 

teh hijau pada jenis pelarut metanol akan meningkat seiring dengan meningkatnya 
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ekstrak kasar polifenol teh hijau terendah pada perlakuan ekstraksi dengan 

metanol 30%. Kadar tanin ekstrak kasar polifenol teh hijau pada jenis pelarut 

etanol dan aseton meningkat pada konsentrasi pelarut  50% dan turun pada 

konsentrasi pelarut 70%. 

Berdasarkan hasil analisa ragam (Lampiran 2) diketahui bahwa perlakuan 

jenis dan konsentrasi pelarut serta interaksi antar kedua faktor tersebut memiliki 

pengaruh nyata ( =0.05) terhadap kadar tanin. Hasil pengujian DMRT terhadap 

kadar tanin ekstrak limbah pengolahan teh hijau akibat perlakuan jenis dan 

konsentrasi pelarut dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Rerata Kadar Tanin Ekstrak Kasar Polifenol Teh Hijau Akibat 
Perlakuan Jenis dan Konsentrasi Pelarut 

Jenis Pelarut 
Konsentrasi 

Pelarut 
Kadar Tanin (mg/g) DMRT 5% 

Metanol 
30% 10,29

 

a 6,23 
50% 18,27

 

bc 6,86 
70% 30,87

 

d - 

Etanol 
30% 18,83

 

bc 6,94 
50% 21,28

 

bc 7,05 
70% 19,82

 

bc 7,00 

Aseton 
30% 15,88

 

ab 6,55 
50% 23,43

 

c 7,09 
70% 17,58

 

bc 6,71 

 

Keterangan:   -   Setiap data merupakan rerata tiga kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang sama menyatakan tidak berbeda 

nyata ( =0,05)

   

Tabel 9 menunjukkan rerata kadar tanin pada ekstrak teh hijau tertinggi 

adalah 30, 87  mg/g pada perlakuan jenis pelarut metanol dengan konsentrasi 70% 

dan rerata kadar tanin terendah pada teh hijau adalah 10,29 mg/g pada perlakuan 

jenis pelarut metanol dengan konsentrasi 30%. Metanol merupakan pelarut polar. 



 
Menurut Fenema (1996) tanin merupakan senyawa polar, dimana senyawa 

tersebut dapat larut dengan baik pada pelarut polar. Ekstrak kasar polifenol teh 

hijau pada konsentrasi pelarut metanol 30%  menghasilkan kadar tanin paling 

rendah. Hal ini diduga karena proporsi aquades dengan pelarut sehingga akan 

mempengaruhi polaritas pelarut yang akan berdampak pada jumlah tanin yang 

akan terekstrak.  

Penelitian yang dilakukan Dewi (2007) menunjukkan bahwa pada ekstrak 

dedak sorghum, pelarut aquades memiliki kadar tanin terendah, diduga karena 

sifat aquades yang terlalu polar dan metanol merupakan pelarut yang polaritasnya 

tinggi (lebih polar)(Anonymous, 2009). Tanin merupakan senyawa polar, dimana 

senyawa tersebut dapat larut dengan baik pada pelarurt polar. Tetapi, diduga tanin 

tidak dapat larut dengan sempurna pada jenis pelarut yang polaritasnya tinggi. 

Menurut Awika dan Rooney (2004) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

ekstraksi tanin adalah ukuran partikel, jenis pelarut yang digunakan, waktu 

ekstraksi, standar yang digunakan dan metode ekstraksi dan metode analisa yang 

digunakan. 

Kadar tanin ekstrak kasar polifenol teh hijau yang dapat dilihat pada Tabel 

9. yang menunjukkan bahwa perlakuan metanol 30% dan aseton 30% terhadap 

kadar tanin tidak berbeda nyata. Hal yang sama juga terjadi pada kadar tanin 

ekstrak kasar polifenol teh hijau dengan perlakuan aseton 30%, aseton 70%, 

metanol 50%, metanol 70%, etanol 50% dan etanol 70%. Kadar tanin ekstrak 

kasar polifenol teh  hijau yang tidak berbeda nyata juga terjadi pada perlakuan 

etanol 50% dan aseton 50%. Hasil yang tidak berbeda nyata pada beberapa pelarut 



 
diatas diduga karena kepolaran pelarut yang hampir sama sehingga didapatkan 

kadar tanin ekstrak kasar polifenol teh hijau yang hampir sama pula. Vogel (1978) 

menyatakan bahwa daya melarutkan yang tinggi ini berhubungan dengan 

kepolaran pelarut dan kepolaran senyawa yang akan diekstraksi.  

Pada perlakukan metanol 70% menghasilkan ekstrak tanin teh hijau 

tertinggi. Hal ini diduga karena metanol 70% memiliki kepolaran yang tepat untuk 

mengekstrak tanin pada ekstrak teh hijau.  

4.2.3  Aktivitas Antioksidan 

Aktivitas antioksidan ekstrak kasar polifenol teh hijau dari limbah 

pengolahan teh hijau berkisar antara 82,55%-90.09%. Grafik aktivitas antioksidan 

dari ekstrak kasar polifenol teh hijau pada proporsi jenis dan konsentrasi pelarut 

dapat dilihat pada Gambar 14.  

Gambar 14. Grafik Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Pelarut Terhadap 
Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kasar Polifenol Teh Hijau   
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Pada Gambar 14 dapat dilihat bahwa aktivitas antioksidan pada ekstrak 

kasar polifenol teh hijau tertinggi dari masing-masing pelarut adalah pada 

konsentrasi 50% dan akan menurun pada konsentrasi 50%. Aktivitas antioksidan 

ekstrak teh hijau tertinggi yaitu perlakuan jenis pelarut aseton dengan konsentrasi 

50% . Hal ini diduga karena aseton 50% memiliki polaritas yang sesuai untuk 

mengekstrak senyawa fenol pada limbah teh hijau. Pada Gambar 12 dapat dilihat 

bahwa total fenol teh hijau tertinggi adalah ekstrak teh dari pelarut aseton 50%. 

Dari hasil analisa ragam (Lampiran 2) diketahui bahwa perlakuan 

kombinasi jenis dan konsentrasi pelarut berpengaruh nyata terhadap aktivitas 

antioksidan ekstrak teh hijau, namun tidak terdapat interaksi yang nyata antara 

kedua faktor tersebut. Hasil pengujian terhadap aktivitas antioksidan ekstrak teh 

hijau pada jenis pelarut yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Rerata Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kasar Polifenol Teh Hijau 
akibat Pengaruh Jenis Pelarut 

Jenis Pelarut Aktivitas Antioksidan (%) BNT ( =0.05)

 

Metanol 85,60 a  
1,51 Etanol 85,48 a 

Aseton 87,69 b 
Keterangan:  -    Setiap data merupakan rerata tiga kali ulangan 

- Nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang sama menyatakan tidak berbeda 
nyata ( =0,05)

  

Tabel 10 menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan ekstrak kasar polifenol 

teh hijau akibat perlakuan jenis pelarut yang berbeda dengan nilai rerata tertinggi 

adalah 87,69% pada jenis pelarut aseton. Rerata aktivitas antioksidan terendah 

ekstrak kasar polifenol teh hijau adalah 85,48% pada jenis pelarut etanol. Hal ini 

diduga berhubungan dengan total fenol. Berdasarkan Gambar 12 total fenol 

ekstrak kasar polifenol teh hijau tertinggi dihasilakan oleh jenis pelarut aseton. 

Menurut Bradshaw et al., (2000) polifenol pada teh hijau merupakan flavonoid. 



 
Madhavi et al., (2001) menambahkan bahwa flavonoid merupakan salah satu jenis 

antioksidan primer. Sehingga diduga bahwa dengan semakin meningkatnya total 

fenol maka aktivitas antioksidan akan semakin meningkat juga.  

Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat bahwa aktivitas antioksidan ekstrak 

kasar polifenol teh hijau yang diekstraksi dengan pelarut metanol dan etanol tidak 

berbeda nyata. Sedangkan kedua aktivitas antioksidan ekstrak kasar polifenol teh 

hijau kedua pelarut tersebut dengan aseton berbeda nyata. Hal ini diduga karena 

polaritas akan mempengaruhi penangkapan radikal bebas. Nilai polaritas metanol 

dan etanol yang hampir sama dan polaritas  aseton berbeda. Menurut Anonymous 

(2009) polaritas pelarut dipengaruhi oleh tetapan dielektrika. Semakin tinggi 

polaritas maka tetapan dielektrikanya semakin tinggi. Tetapan dielektrika 

metanol, etanol dan aseton masing-masing adalah 33, 30 dan 21.   

Turkmen et al., (2006) melaporkan bahwa aktivitas antioksidan pada teh 

hitam dan mate tea tertinggi menggunakan pelarut aseton dibandingkan dengan 

metanol, etanol dan  N,N-dimetilformamid (DMF) dan semakin rendah polaritas 

dari pelarut maka lebih efektif dalam menangkap radikal bebas dibandingkan 

dengan yang polaritasnya tinggi. 

Hasil pengujian terhadap aktivitas antioksidan ekstrak teh hijau dari 

limbah pengolahan teh hijau pada berbagai konsentrasi pelarut dapat dilihat pada 

Tabel 11.    



 
Tabel 11. Rerata Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kasar Polifenol Teh Hijau 

pada Berbagai Konsentrasi Pelarut 
Konsentrasi Pelarut Aktivitas Antioksidan (%) BNT ( =0.05)

 
30% 83,81 a  

1,51 50% 88,83 c 
70% 86,63 b 

Keterangan:  -    Setiap data merupakan rerata tiga kali ulangan 
- Nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang sama menyatakan tidak berbeda 

nyata ( =0,05)

  

Tabel 11 menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan ekstrak kasar polifenol 

teh hijau pada berbagai konsentrasi pelarut dengan nilai rerata tertinggi adalah 

88,83% pada konsentrasi pelarut 50%. Rerata aktivitas antioksidan ekstrak kasar 

polifenol limbah teh hijau terendah adalah 83,81% pada konsentrasi pelarut 30%.  

Aktivitas antioksidan ekstrak kasar polifenol limbah teh hijau pada masing-

masing konsentrasi menunjukkan hasil yang berbeda nyata. Hal ini diduga karena 

semakin tinggi konsentrasi pelarut maka semakin rendah polaritas dari pelarut 

tersebut. Perbedaan konsentrasi pelarut akan mempengaruhi nilai polaritas dari 

pelarut tersebut. Sehingga akan mempengaruhi aktivitas antioksidan dari ekstrak 

kasar polifenolnya.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada aktivitas antioksidan 

dengan jenis pelarut yang berbeda, ekstrak dengan aktivitas antioksidan yang 

tinggi juga memiliki total fenol yang tinggi pula. Konsentrasi pelarut akan 

mempengaruhi polaritas pelarut tersebut. Menurut Turkmen et al., (2006) semakin 

rendah polaritas dari pelarut maka lebih efektif dalam menangkap radikal bebas 

dibandingkan dengan yang polaritasnya tinggi. Zhou dan Yu (2004) 

menambahkan bahwa perubahan pada polaritas pelarut mengubah kemampuan 



 
untuk melarutkan beberapa kelompok senyawa antioksidan dan mempengaruhi 

kemampuan aktivitas antioksidan. 

Dalam hal ini total fenol memiliki peranan yang penting terhadap aktivitas 

antioksidan. Ekstrak kasar polifenol teh hijau dengan antioksidan yang tinggi juga 

memiliki kandungan total fenol yang tinggi. Hal ini dapat diduga karena 

penggunaan pelarut dengan polaritas yang tinggi lebih efektif dalam penangkapan 

radikal bebas dibandingkan dengan pelarut yang memiliki polaritas rendah. 

Menurut Zhou and Yu (2004), perubahan polaritas pelarut mempengaruhi 

kemampuan melarutkan beberapa jenis kelompok antioksidan dan mempengaruhi 

kemampuan aktivitas antioksidannya.  

Gambar 15. Hubungan Total Fenol dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak 
Kasar Polifenol Teh Hijau  

Hasil analisa regresi (Gambar 15) pada total fenol terhadap aktivitas 

antioksidan ekstrak teh hijau memiliki pengaruh dengan persamaan regresi 

y=0,046x + 79,24 dengan R2= 0.801 artinya parameter total fenol mempengaruhi 

y = 0.046x + 79.24
R² = 0.801
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aktivitas antioksidan ekstrak teh hijau sebesar 80,1% sedangkan sisanya sebesar 

19,9% merupakan pengaruh dari parameter-parameter lain seperti klorofil, kafein 

atau theanine , lignin , dan asam-asam organik.   

4.2.4  Rendemen 

Rendemen ekstrak kasar polifenol teh hijau dari limbah pengolahan teh 

hijau berkisar antara 12,87-24,69% b/b. Grafik rendemen pada ekstrak kasar 

polifenol teh hijau dari limbah pengolahan teh hijau pada proporsi jenis dan 

konsentrasi pelarut dapat dilihat pada Gambar 16.  

Gambar 16. Grafik Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Pelarut Terhadap 
Rendemen Ekstrak Kasar Polifenol Teh Hijau   

Gambar 16 menunjukkan bahwa pada konsentrasi pelarut 30% memiliki 

jumlah rendemen ekstrak kasar polifenol teh hijau tertinggi ,rendemen tersebut 

akan menurun pada konsentrasi 50% dan meningkat lagi pada konsentrasi 70%. 
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Berdasarkan hasil analisa ragam (Lampiran 2) diketahui bahwa perlakuan 

jenis dan konsentrasi pelarut serta interaksi antar perlakuan memberikan pengaruh 

nyata ( =0.05) terhadap rendemen. Hasil pengujian DMRT terhadap rendemen 

ekstrak limbah pengolahan teh hijau akibat perlakuan jenis dan konsentrasi pelarut 

dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Rerata Rendemen Ekstrak Kasar Polifenol Teh Hijau Akibat 
Perlakuan Jenis dan Konsentrasi Pelarut 

Jenis Pelarut 
Konsentrasi 

Pelarut 
Rendemen (% b/b) DMRT 5% 

Metanol 
30% 24,69

 

c - 
50% 12,87

 

a 2,88 
70% 15,53

 

a 3,10 

Etanol 
30% 22,85

 

c 3,27 
50% 14,64

 

a 3,02 
70% 15,57

 

a 3,16 

Aseton 
30% 20,34

 

bc 3,23 
50% 18,63

 

b 3,20 
70% 20,50

 

bc 3,25 
Keterangan:  -    Setiap data merupakan rerata tiga kali ulangan 

- Nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang sama menyatakan tidak berbeda 
nyata ( =0,05)

  

Tabel 12 menunjukkan rerata rendemen tertinggi pada ekstrak kasar 

polifenol teh hijau adalah 24,69% pada perlakuan jenis pelarut metanol dengan 

konsentrasi 30% dan rerata rendemen ekstrak kasar polifenol teh hijau terendah 

adalah 12,87% pada perlakuan jenis pelarut metanol dengan konsentrasi 50%. Hal 

ini diduga karena pada konsentrasi pelarut metanol  30% memiliki perbandingan 

air dan pelarut 7:3 sehingga yang terbanyak dalam larutan tersebut adalah fraksi 

air. Air memiliki titik didih yang paling tinggi sehingga pada kondisi perlakuan 

panas dan tekanan yang sama pada proses evaporasi aquades akan lebih sulit 

menguap jika dibandingkan dengan metanol, etanol dan aseton yang memiliki titik 



 
didih lebih rendah daripada air. Menurut Anonymous (2009), titik didih dari 

aquades, metanol, etanol, dan aseton berturut-turut adalah 100oC, 65 oC, 79 oC, 

dan 56 oC. Titik didih berpengaruh terhadap laju evaporasi. Pelarut yang memiliki 

titik didih rendah seperti metanol, etanol dan aseton akan lebih mudah menguap 

dibandingkan dengan pelarut yang memiliki titik didih tinggi seperti air pada suhu 

ruang. Sehingga pada konsentrasi pelarut 30% memiliki berat yang lebih tinggi 

karena sisa pelarut yang terdapat pada ekstrak lebih banyak dibandingkan dengan 

konsentrasi pelarut 50% dan 70%.  

Berdasarkan Tabel 12 dapat dilihat bahwa rendemen ekstrak kasar 

polifenol teh hijau dari jenis perlakuan ekstraksi menggunakan pelarut metanol 

50%, metanol 70%, etanol 50% dan etanol 70% tidak berbeda nyata. Hal ini di 

duga karena polaritas dari keempat pelarut tersebut yang tidak terlalu berbeda 

sehingga banyaknya senyawa fenol atau senyawa aktif lain yang terekstrak hampir 

sama. Selain itu, proporsi air dengan pelarut dan titik didih yang hampir sama 

akan mempengaruhi penguapan pelarut yang akan berpengaruh terhadap berat 

akhir ekstrak kasar polifenol teh hijau yang didapat. Hal yang sama terjadi pada 

perlakuan dengan menggunakan pelarut aseton 30%, aseton 50%, aseton 70% 

yang menunjukkan hasil rendemen ekstrak kasar polifenol teh hijau yang tidak 

berbeda nyata. Pada perlakuan lain yaitu ekstraksi dengan pelarut aseton 30%, 

etanol 30% , metanol 30%, dan aseton 70% juga menunjukkan hasil rendemen 

ekstrak kasar polifenol teh hijau yang tidak berbeda nyata.   



 
4.3  Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Pemilihan perlakuan terbaik dari perlakuan jenis dan konsentrasi pelarut 

pada proses ekstraksi polifenol teh hijau dari limbah pengolahan teh hijau  

berdasarkan pada metode indeks efektifitas yaitu dengan menentukan bobot untuk 

setiap parameter (Lampiran 2), menentukan nilai efektifitas (NE) dan nilai produk 

(NP) yang selanjutnya nilai produk pada setiap parameter dijumlah untuk 

mendapatkan perlakuan terbaik. Penilaian parameter tersebut hanya meliputi 

parameter kimia yang terdiri dari total fenol, kadar tannin, aktivitas antioksidan 

dan rendemen. 

Berdasarkan kriteria pemilihan perlakuan terbaik maka didapatkan 

perlakuan ekstraksi dengan menggunakan jenis pelarut aseton dengan konsentrasi 

50%. Adapun nilai setiap parameter ekstrak teh hijau dari limbah pengolahan teh 

hijau berdasarkan perlakuan terbaik disajikan dalam Tabel 13 

Tabel 13. Data Hasil Perlakuan Terbaik 
Parameter Nilai 

Total fenol (mg/g) 220,58 
Kadar tannin (mg/g) 23,43 
Aktivitas antioksidan (%) 90,09 
Rendemen (%) 18,63 

 

Pada beberapa penelitian yang telah dilakuakan mengenai ekstraksi 

polifenol dari teh hijau didapatkan hasil seperti pada Tabel 14. Dari tabel tersebut 

dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan nilai total fenol dan aktivitas antioksidan. 

Hal ini diduga karena metode ekstraksi polifenol dan metode yang digunakan 

untuk analisa total fenol pada masing-masing penelitian yang berbeda. Total fenol 

tertinggi dari penenelitan yang dilakukan oleh Druzynska et al., (2007) adalah 



 
ekstrak teh hijau yang diekstraksi menggunakan aseton 80%, sedangkan pada 

penelitian ini perlakuan terbaik diperoleh pada pelarut aseton 50%. Selain itu, 

penelitian yang dilakukan oleh Druzynska et al., (2007) dan Turkmen et al., 

(2006) menyebutkan bahwa setelah dilakukan proses ekstraksi tidak ada proses 

pemekatan dengan evaporasi. Sedangkan pada penelitian tentang ekstrak kasar 

limbah teh hijau ini, setelah ekstraksi dilakukan pemekatan untuk menguapkan 

pelarut. 

Tabel 14. Perbandingan Hasil Perlakuan Terbaik dari Beberapa Penelitian 
tetang Ekstraksi Teh 

Parameter Limbah 
Teh Hijau 

Teh Hijau * Teh hijau** Teh Hitam *** 

Total fenol (mg/g) 220,58 123,6  837  131,9  
Kadar tannin (mg/g) 23,43    
Aktivitas antioksidan (%) 90,09 84,4 95,4 83 
Rendemen (%) 18,63    
Keterangan:-    * = Penelitian oleh Druzynska et al., (2007) 

- ** = Penelitian oleh Gramza et al., (2005) 
- *** = Penelitian oleh Turkmen, et al., (2006)  

Total fenol ekstrak teh hijau pada penelitan yang Gramza et al., (2005) 

menunjukkan hasil yang sangat tinggi dibandingkan dengan total fenol pada 

ekstrak kasar polifenol limbah teh hijau. Hal ini diduga karena pada penelitian ini 

digunakan limbah hasil pengolahan teh hijau sedangakan Gramza et al., (2005) 

menggunakan teh hijau murni yang belum diproses. Selain itu, terjadi perbedaan 

metode analisa total fenol pada kedua penelitian ini yang berbeda. Pada penelitian 

Gramza et al., (2005) standar yang digunakan sebagai total fenol adalah katekin 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan asam galat. Selain itu sampel yang 

digunakan juga berbeda. Pada penelitian ini menggunakan limbah pengolahan teh 

hijau sedangkan Gramza et al., (2005) menggunakan daun teh hijau Yunan. 



 
4.4  Aplikasi Perlakuan Terbaik 

Dari perlakuan terbaik yang diperoleh dilakukan aplikasi yaitu 

penambahan ekstrak polifenol teh  hijau dalam minyak hasil samping pengalengan 

ikan lemuru ini sebanyak 10 mg dalam 100 ml minyak sehingga diperoleh 

konsentrasi 0,1% (b/v). Pemilihan konsentrasi penambahan 0,1% b/v ini 

didasarkan pada aktivitas antioksidan dari ekstrak polifenol teh hijau yang 

dilakukan pada analisa antioksidan sebelumnya. 

Minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru ini diberi perlakuan tanpa 

penambahan apapun, penambahan BHT 0.1%, Lesitin 0.02% dan ekstrak 

polifenol teh hijau 0.1%. Pada penambahan ekstrak teh hijau 0.1% juga 

ditambahkan lesitin 0.02% sebagai emulsifier agar sisa pelarut air yang masih 

terdapat pada ekstrak limbah teh hijau dapat larut dalam minyak karena air 

merupakan senyawa polar dan minyak adalah senyawa non polar. Perlakuan 

penambahan lesitin 0.02% sebagai kontrol pada  penambahan ekstrak polifenol 

teh hijau sehingga diketahui pengaruhnya terhadap minyak ikan. Minyak ikan 

yang telah diberi perlakuan tersebut kemudian disimpan pada suhu 37oC selama 5 

hari dan dilakuakan pengamatan bilangan TBA setiap 24 jam mulai dari jam ke-0 



  

Gambar 17. Perubahan Bilangan TBA Minyak Hasil Pengalengan Ikan 
Lemuru  

Pada Gambar 17 dapat dilihat bahwa peningkatan bilangan TBA mulai 

dari yang tertinggi yaitu minyak ikan hasil pengalengan ikan lemuru kontrol, 

dengan penambahan lesitin 0,02% b/v, dengan penambahan BHT 0,1% 

selanjutnya dengan penambahan ekstrak kasar polifenol teh hijau 0,1%. 

Peningkatan ini juga dapat dilihat dari nilai slope (nilai b dari persamaan regresi 

linier yang menunjukkan kecepatan oksidasi minyak) masing-masing perlakuan 

dimana slope kontrol adalah 3.144, slope perlakuan penambahan lesitin 0.02% b/v 

1.604, slope perlakuan penambahan BHT 0.1% b/v adalah 1.350 dan slope 

perlakuan penambahan ekstrak polifenol teh hijau adalah 0.673. Ekstrak kasar 

polifenol teh hijau terbaik memiliki aktivitas penghambatan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan BHT dapat dilihat dari peningkatan bilangan TBA pada 

Gambar 14. 
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Minyak ikan yang ditambahkan ekstrak kasar polifenol teh hijau memiliki 

penghambatan pembentukan bilanga TBA tertinggi (Gambar. 17). Menurut 

Koketsu and Satoh (1996) aktivitas antioksidan polifenol teh hijau pada minyak 

ikan tertinggi dibandingkan dengan aktivitas antioksidan BHT dan -tokoferol. 

Penambahan lesitin dan ekstrak kasar polifenol teh hijau diduga memiliki efek 

sinergis. Bandarra et al., (1999) menyatakan keterlibatan kelompok amino pada 

fosfolipid yang ada pada lesitin akan meningkatkan regenerasi dari tokoferol 

dengan cara transfer hidrogen. 

Peningkatan bilangan TBA pada minyak ikan hasil samping pengalengan 

lemuru ini dipengaruhi oleh oksidasi yang terjadi akibat tingginya kandungan 

asam lemak tidak jenuh di dalam minyak. Terjadinya pemecahan ikatan rangkap 

yang terdapat dalam asam lemak tidak jenuh minyak hasil samping pengalengan 

ikan lemuru sehingga membentuk radikal bebas (R*). Radikal bebas yang 

terbentuk memiliki sifat yang sangat peka terhadap fakor-faktor pemicu oksidasi 

(oksigen dan panas selama penyimpanan 37oC) sehingga akan membentuk peroksi 

yang tidak stabil (ROO*). Akibatnya terjadi reaksi berantai karena reaksi antara 

peroksi radikal (ROO*) dengan lemak yang menghasilkan hidroperoksida 

(ROOH) dan radikal hidrokarbon baru (R*). Senyawa polifenol merupakan 

antioksidan primer dimana berperan sebagai pemberi atom hidrogen secara cepat 

ke radikal lipida (R*, ROO*) dan mengubahnya ke bentuk yang lebih stabil 

(Gordon, 1990). 

Antioksidan dalam ekstrak polifenol teh hijau terbaik dan BHT berperan 

dalam penghambatan peroksida minyak. BHT merupakan antioksidan sintetis 



 
yang mempunyai aktivitas antioksidan tinggi. Pada penelitian ini diketahui bahwa 

aktivitas antioksidan ekstrak kasar polifenol teh hijau lebih tinggi daripada BHT. 

Hal ini diperkuat oleh Chen dan Wan (1994) yang menyatakan bahwa polifenol 

teh hijau memiliki aktivitas antioksidatif lebih tinggi darpada BHT. Hal ini diduga 

karena senyawa polifenol pada ekstrak teh hijau mampu menekan tingkat 

oksidasi. Senyawa polifenol mendonorkan hidrogen pada radikal lemak peroksi 

sehingga membentuk senyawa yang lebih stabil.  

Penambahan lesitin 0,02% b/v pada sampel minyak juga dapat 

memberikan penghambatan pembentukan peroksida minyak. Menurut Pokorny et 

al., (2001) 50-70% kandungan lesitin adalah fosfolipid, dan sisanya adalah 

triasigliserol, asam lemak bebas, lipid dan komponen non lipid seperti tokoferol. 

Fosfolipid atau konsentrat fosfolipid memiliki aktivitas antioksidan dimana 

mekanisme antioksidannya berbeda dengan yang lain. Fosfolipid bereaksi dengan 

hidroperoksida pada jalur non-radikal.            



 
V.  KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1  Kesimpulan 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses ekstraksi polifenol dari 

limbah pengolahan teh hijau penggunaan jenis pelarut yang berbeda 

memberikan pengaruh nyata ( =0,05) terhadap semua parameter yang 

meliputi  total fenol, kadar tannin, aktivitas antioksidan dan rendemen 

2. Pada proses ekstraksi polifenol dari limbah pengolahan teh hijau penggunaan 

konsentrasi pelarut yang berbeda memberikan pengaruh nyata ( =0,05) 

terhadap semua parameter yang meliputi total fenol, kadar tannin, aktivitas 

antioksidan dan rendemen 

3. Pada proses ekstraksi polifenol dari limbah pengolahan teh hijau interaksi 

antara jenis pelarut dan konsentrasi pelarut memberikan pengaruh nyata  

( =0,05) terhadap total fenol, kadar tannin, dan rendemen.

 

4. Perlakuan terbaik pada proses ekstraksi polifenol diperoleh pada perlakuan 

jenis pelarut aseton dengan konsentrasi 50% dengan total fenol  220, 5809 

mg/g, kadar tanin 23,4301 mg/g, aktivitas antioksidan 90,0952% dan 

rendemen 18,6332%. 

5. Hasil aplikasi ekstrak kasar polifenol teh hijau terbaik yang ditambahkan pada 

minyak ikan lemuru menyebabkan penurunan kecepatan pembentukan 

bilangan TBA yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrol sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai antioksidan alami.  



 
5.2  SARAN 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengurangi residu pelarut yang 

dihasilkan 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang purifikasi polifenol pada 

ekstrak teh hijau ini sehingga didapatkan ekstrak polifenol teh hijau yang 

murni. 

3. Penambahan BHT yang aplikasikan pada minyak ikan sebaiknya juga 

ditambahkan lesitin untuk memperoleh perbandingan yang tepat antar BHT 

dan ekstrak kasar polifenol teh hijau.                 
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LAMPIRAN  

Lampiran 1. Prosedur analisa 

1. Analisa kadar air metode oven (AOAC, 1982 dalam Apriantono, dkk, 

1989) 

a. Ditimbang sample yang telah dihaluskan sebangayk 3 gram lalu  

b. Dipanaskan sampel dalam oven 105oC selama 3 jam atau sampai berat 

konstan  

c. Disimpan dalam desikator sampai cawan petri dingin lalu ditimbang 

sampai berat konstan (0,002 g) 

d. Dicatat berat akhir sampel. Lalu hitung dengan persamaan berikut 

            

2. Uji Aktivitas Antioksidan (Modifikasi Braca et al., 2002) 

a. Sampel sebanyak 0,1 ml diencerkan 15:1 ( dicoba 5:1-10:1) dengan 

aquades 

b. Ditambahkan DPPH 6x10-5 M dalam metanol sebanyak 3,9 ml lalu di 

vortex 

c. Sampel didiamkan dalam tempat gelap selama 60 menit pada suhu ruang 

lalu diukur absorbansi dengan spektofotometer pada panjang gelombang 

517 nm. Blanko adalah methanol sedangkan untuk kontrol, sampel diubah 

menjadi aquades. 

d. Aktivitas antioksidan dapat diketahui dari persen penghambatan DPPH 

dengan perhitungan sebagai berikut 

Aktivitas antioksidan (%) =                    x 100%  

Keterangan : A = absorbansi blanko    B = absorbansi sampel 

Berat awal

 

Kadar air (%) =

 

=

 

x  100%

 

Berat awal-

 

Berat akhir

 

A 

 

B

 

A

 



 
3. Penentuan Total Fenolat (Metode Spektrofotomerter) (Obanda & Owuor, 

1997) 

a. Kurva standard dengan menggunakan asam galat dengan rannge 0,005 

sampai 0,05 mg/ml 

b. 1 ml ekstrak teh diencerkan 10-75 kali dengan menggunakan air deionisasi 

(sampai masuk dalam range kurva standard) 

c. Diambil 1 ml sampel yang telah diencerkan lalu ditambahkan 1 ml25% 

Folin-Ciocalteu. Diamkan 5 menit lalu ditambahkan 2 ml 35% natrium 

karbonat.larutan di vortex lalu ditambahkan 2 ml aquades. Diamkan 

selama 30 menit lalu diukur absorbansi pada panjang gelombang 700 nm 

d. Perhitungan total fenol yang terekstrak didasarkan pada standar asam galat 

dalam mg/g. 

4. Penentuan kadar tannin (Metode Lowenthal-Procter) (Sudarmadji, dkk,       

1989) 

a. Sebanyak 0,5 g bahan yang telah ditumbuk halus ditambah 40 ml aquades 

kemudian didihkan selama 30 menit 

b. Setelah didinginkan dimasukkan ke dalam labu takar 50 ml dan ditambah 

aquades sampai tanda batas, lalu di saring (filtrat I). 

c. Diambil 1 ml filtrat I ditambahkan 2,5 ml larutan indigokarmin dan 75 ml 

aquades. Selanjutnya dititrasi dengan larutan KMnO4 0,1N, sampai warna 

kuning emas, misal diperlukan A ml. 

d. Diambil 10 ml filtrat I ditambahkan berturut-turut s ml gelatin, 10 ml 

larutan garam asam dan 1 g kaolin powder. Selanjutnya digojog kuat-kuat 

beberapa menit dan disaring (filtrat II). 

e. Diambil 2,5 ml filtrat II, dicampur dengan larutan indigokarmin sebanyak 

2,5 ml dan aquades 75 ml. kemudian dititrasi dengan larutan KMnO4 0,1N, 

sampai warna kuning emas, misal diperlukan B ml. 

f. Standardisasi larutan KMnO4 dengan Na-oksalat 

Perhitungan : 

1 ml KMnO4 0,1N = 4,16 mg tannin          



        
        

   N = Normalitas KMnO4 

5. Rendemen 

Analisa rendemen ekstrak teh hijau untuk mengetahui seberapa besar persentase 

yang dihasilkan 

Rendemen (%) =  konsentrasi x berat filtrat   x  100%    
Berat bahan awal  

6. Analisa Bilangan TBA (Tarladgis et al., 1960 dalam Sudarmadji, 1989) 

a. Timbang minyak sebanyak 3 g  

b. Pindahkan secara kuantitatif ke dalam labu destilasi 1000 ml sambil dicuci 

dengan 98,5 ml aquades. Tambahkan 1,5 ml HCl 4N sampai pH 1,5 

c. Tambahkan batu didih dan 2 tetes pencegah buih (antifoam) dan pasanglah 

labu destilasi pada alat destilasi. Destilasi dijalankan dengan pemanasan 

setinggi mungkin sehingga diperoleh destilat sebanyak 50 ml selama 

pemanasan 30 menit. 

d. Destilat diaduk dan disaring dengan kertas saring halus. Filtrat diambil 5 

ml dan dimasukkan dalam tabung reaksi bertutup lalu ditambahkan 5 ml 

reagen TBA. Kemudian larutan di panaskan dalam air mendidih selama 35 

menit. 

e. Pembuatan larutan blanko prosedurnya sama tetapi ytidak ada 

penambahan minyak. 

(5A-5B) x N/0,1 x 4,16

 
0,5

 
Kadar Tanin  (mg/g) = 



 
f. Setelah didingikan dengan air mengalir, dibaca optical density dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 528 nm dengan larutan blanko 

sebagai titik nol. 

Bilangan TBA =    

7. Penentuan Perlakuan Terbaik (De Garmo et al., 1984) 

a. Mengelompokkan parameter, parameter fisik terpisah dari parameter 

organoleptik 

b. Memberikan bobot 0-1 pada setiap parameter pada masing-masing 

kelompok. Bobot yang diberikan sesuai dengan tingkat kepentingan setiap 

parameter dalam mempengaruhi penerimaan konsumen yang diwakili 

panelis 

Pembobotan  =  Nilai total setiap parameter

   

       Nilai total parameter 

c. Menghitung nilai efektifitas (NE) dengan rumus: 

   NE = Nilai perlakuan- Nilai terjelek 

   

Nilai terbaik- Nilai terjelek 

d. Untuk parameter dengan rerata semakin besar semakin baik, maka nilai 

terendah sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai nilai terbaik, dan 

sebaliknya untuk rerata semakin kecil semakin baik 

e. Menghitung Nilai Produk (NP) 

Nilai produk diperoleh dari perkalian Nilai Efektifitas dengan bobot nilai 

         3            x Absorbansi x 7,8

 

Berat sampel

 



 
f. Menjumlahkan Nilai Produk dari semua parameter pada masing-masing 

kelompok. Perlakuan yang memiliki Nilai Produk tertinggi sebagai 

perlakuan pada kelompok parameter. 

g. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang memiliki Nilai Produk 

tertinggi untuk parameter organoleptik                   



 
Lampiran 2. Analisa Ragam Ekstrak Teh Hijau 

2.1  Analisa Ragam Total Fenol Ekstrak Teh Hijau 

PERLAKUAN 
ULANGAN  

TOTAL RERATA

 

I II III 
A1B1 82.42 88.78 84.12 255.32 85.11 
A1B2 168.38 189.01 159.59 516.97 172.32 
A1B3 192.11 197.58 160.98 550.67 183.56 
A2B1 86.67 98.19 90.63 275.49 91.83 
A2B2 137.89 138.71 141.62 418.22 139.41 
A2B3 202.06 170.30 169.91 542.27 180.76 
A3B1 136.63 133.60 109.79 380.03 126.68 
A3B2 166.17 254.36 241.21 661.74 220.58 
A3B3 164.50 168.80 158.42 491.72 163.91 

TOTAL  1336.83 1439.34 1316.26 4092.43 1364.14 

 

Tabel Dua Arah  

JENIS 
PELARUT 

KONSENTRASI PELARUT 
TOTAL 

B1 B2 B3 
A1 255.32 516.97 550.67 1322.96 
A2 275.49 418.22 542.27 1235.98 
A3 380.03 661.74 491.72 1533.49 

TOTAL 910.83 1596.93 1584.67 4092.43 

 

Analisa Keragaman  

SK db JK KT F-HIT NOTASI

 

F-
TABEL 

5% 
Kelompok

 

2 965.91 482.96 1.27 tn 3.55 
Perlakuan 8 47924.02 5990.50 15.81 * 2.51 
A 2 5200.12 2600.06 6.86 * 3.55 
B 2 34256.81 17128.41 45.20 * 3.55 
BL 4 8467.09 2116.77 5.59 * 2.93 
Galat 16 6062.93 378.93   
Total 26 54952.87 
FK 620294.71 



 
Uji DMRT Perlakuan          

85.105

 
91.830

 
126.675

 
139.405

 
163.908

 
172.324

 
180.757

 
183.557

 
220.581

 
rp(jnd)

 
s Rp(jnt)

 
85.105

 
0 tn * * * * * * * 3.000 

10.5961

 
31.788

 

91.830

   

0 * * * * * * * 3.150 33.378

 

126.675

     

0 tn * * * * * 3.230 34.225

 

139.405

       

0 tn tn * * * 3.300 34.967

 

163.908

         

0 tn tn tn * 3.340 35.391

 

172.324

           

0 tn tn * 3.370 35.709

 

180.757

             

0 tn * 3.390 35.921

 

183.557

               

0 * 3.410 36.133

 

220.581

                 

0 - - - 
Notasi a a b bc cd cd cd d e 
Perlk. A1B1 A2B1 A3B1 A2B2 A3B3 A1B2 A2B3 A1B3 A3B2 



 
2.2  Analisa Ragam Kadar Tanin Ekstrak Teh Hijau  

PERLAKUAN 
ULANGAN  

TOTAL RERATA

 
I II III 

A1B1 10.34 14.32 6.21 30.87 10.29 
A1B2 18.94 18.95 16.91 54.81 18.27 
A1B3 37.82 27.33 27.47 92.62 30.87 
A2B1 20.69 16.92 18.88 56.48 18.83 
A2B2 20.76 22.83 20.26 63.85 21.28 
A2B3 22.09 20.67 16.70 59.46 19.82 
A3B1 16.29 16.64 14.69 47.63 15.88 
A3B2 23.21 24.29 22.79 70.29 23.43 
A3B3 10.52 19.04 23.19 52.74 17.58 

TOTAL  180.65 180.99 167.11 528.75 176.25 

 

Tabel Dua Arah  

JENIS 
PELARUT 

KONSENTRASI PELARUT 
TOTAL 

B1 B2 B3 
A1 30.87 54.81 92.62 178.30 
A2 56.48 63.85 59.46 179.79 
A3 47.63 70.29 52.74 170.66 

TOTAL 134.98 188.95 204.82 528.75 

 

Analisa Keragaman  

SK db JK KT F-HIT NOTASI

 

F-TABEL 
5% 

Kelompok 2 13.93 6.97 0.54 tn 3.55 
Perlakuan 8 754.96 94.37 7.28 * 2.51 
A 2 5.33 2.67 0.21 tn 3.55 
B 2 297.89 148.95 11.50 * 3.55 
BL 4 451.73 112.93 8.72 * 2.93 
Galat 16 207.31 12.96   
Total 26 976.20 
FK 10354.67

      



 
Uji DMRT Perlakuan    

10.29 15.88 17.58 18.27 18.83 19.82 21.28 23.43 30.87 rp(jnd)

 
s Rp(jnt)

 
10.29 0 tn * * * * * * * 3.00 

2.08 

6.23 
15.88 

  

0 tn tn tn tn tn * * 3.15 6.55 
17.58 

    

0 tn tn tn tn tn * 3.23 6.71 
18.27 

      

0 tn tn tn tn * 3.30 6.86 
18.83 

        

0 tn tn tn * 3.34 6.94 
19.82 

          

0 tn tn * 3.37 7.00 
21.28 

            

0 tn * 3.39 7.05 
23.43 

              

0 * 3.41 7.09 
30.87 

                

0 - - - 
Notasi

 

a ab bc bc bc bc bc c d 
Perlk. A1B1

 

A3B1

 

A3B3

 

A1B2

 

A2B1

 

A2B3

 

A2B2

 

A3B2

 

A1B3

 



 
2.3   Analisa Ragam Aktivitas Antioksidan Ekstrak Teh Hijau 

PERLAKUAN 
ULANAGAN 

TOTAL RERATA

 
I II III 

A1B1 80.86 84.12 84.12 249.10 83.03 
A1B2 90.06 86.13 86.13 262.32 87.44 
A1B3 88.50 85.23 85.23 258.97 86.32 
A2B1 80.77 83.45 83.45 247.66 82.55 
A2B2 88.78 86.80 86.80 262.38 87.46 
A2B3 88.41 85.46 85.46 259.33 86.44 
A3B1 87.49 85.01 85.01 257.51 85.84 
A3B2 89.97 90.16 90.16 270.29 90.10 
A3B3 88.68 86.35 86.35 261.39 87.13 

TOTAL 783.53 772.71 772.71 2328.95 

   

Tabel Dua Arah  

JENIS 
PELARUT 

KONSENTRASI PELARUT

 

TOTAL 
B1 B2 B3 

A1 249.10 262.32 258.97 770.39 
A2 247.66 262.38 259.33 769.37 
A3 257.51 270.29 261.39 789.19 

TOTAL 754.27 794.99 779.69 2328.95 

 

Analisa Keragaman  

SK db JK KT F-HIT NOTASI

 

F-
TABEL

 

5% 
Kelompok 2 8.68 4.34 1.89 tn 3.55 
Perlakuan 8 127.99

 

16.00 6.97 * 2.51 
A 2 27.67 13.83 6.03 * 3.55 
B 2 93.99 47.00 20.49 * 3.55 
AB 4 6.33 1.58 0.69 tn 2.93 
Galat 16 36.70 2.29   
Total 26 173.37

 

FK 200888.59

   



 
Uji BNT Faktor A    

85.49 85.60 87.69 KTG BNT 
85.49 - tn * 

2.29 1.51 85.60   - * 
87.69     - 

Notasi a a b 
Perlakuan A2 A1 A3 

  

Uji BNT Faktor B    

83.81 86.63 88.33 KTG BNT 
83.81 - * * 

2.29 1.51 86.63   - * 
88.33     - 

Notasi a b c 
Perlakuan B1 B3 B2 

                         



 
2.3  Analisa Ragam Rendemen Ekstrak Teh Hijau 

PERLAKUAN

 
ULANGAN  

TOTAL

 
RERATA

 
I

 
II

 
III

 
A1B1 23.49 27.30 23.30 74.08 24.69 
A1B2 12.10 13.14 13.38 38.62 12.87 
A1B3 13.97 16.35 16.26 46.59 15.53 
A2B1 21.47 25.32 21.76 68.55 22.85 
A2B2 14.72 14.61 14.61 43.93 14.64 
A2B3

 

15.15

 

15.65

 

15.91

 

46.71

 

15.57

 

A3B1 15.70 24.65 20.68 61.03 20.34 
A3B2 19.04 17.61 19.25 55.90 18.63 
A3B3 21.33 20.02 20.14 61.49 20.50 

TOTAL  156.96 174.65 165.28 496.89 165.63 

   

Tabel Dua Arah 

JENIS 
PELARUT 

KONSENTRASI 
PELARUT TOTAL

 

B1 B2 B3 
A1 74.08 38.62 46.59 159.29 
A2 68.55 43.93 46.71 159.18 
A3 61.03 55.90 61.49 178.42 

TOTAL 203.65 138.45 154.79

 

496.89 

 

Analisa Keragaman  

SK db JK KT F-HIT NOTASI

 

F-
TABEL 

5% 
Kelompok 2 17.41 8.71 2.80 tn 3.55 
Perlakuan 8 385.63 48.20 15.53 * 2.51 
A 2 27.27 13.63 4.39 * 3.55 
B 2 255.81 127.90 41.20 * 3.55 
BL 4 102.55 25.64 8.26 * 2.93 
Galat 16 49.68 3.10   
Total 26 452.71 
FK 115.73 

   



 
Uji DMRT Perlakuan    

12.87 14.64 15.53 15.57 18.63 20.34 20.50 22.85 24.69 rp(jnd)

 
s Rp(jnt)

 
12.87 0 tn tn tn * * * * * 3.00 

1.02 

3.05 
14.64 

  

0 tn tn * * * * * 3.15 3.20 
15.53 

    

0 tn tn * * * * 3.23 3.29 
15.57 

      

0 tn * * * * 3.30 3.36 
18.63 

        

0 tn tn * * 3.34 3.40 
20.34 

          

0 tn tn * 3.37 3.43 
20.50 

            

0 tn * 3.39 3.45 
22.85 

              

0 tn 3.41 3.47 
24.69 

                

0 - - - 
Notasi

 

a a a a b bc bc c c 
Perlk. A1B2

 

A2B2

 

A1B3

 

A2B3

 

A3B2

 

A3B1

 

A3B3

 

A2B1

 

A1B1

  



  
2.5 Perhitungan Perlakuan Terbaik Ekstrak Teh  

a.  Nilai Pembobotan 

Parameter 

Panelis 
Total Bobot 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

Total Fenol 1

 

3

 

3

 

2

 

3

 

3

 

3

 

2

 

2

 

2

 

4

 

2

 

1

 

2

 

3

 

1

 

3

 

2

 

2

 

3

 

3

 

50

 

0.2381

 

Aktivitas Antioksidan 4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

3

 

3

 

4

 

4

 

4

 

3

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

81

 

0.3857

 

Kadar Tanin 2

 

2

 

2

 

3

 

2

 

2

 

2

 

1

 

3

 

3

 

2

 

4

 

3

 

3

 

2

 

2

 

2

 

3

 

1

 

2

 

2

 

48

 

0.2286

 

Rendemen 3

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

3

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

3

 

1

 

1

 

31

 

0.1476

 

Total 10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

210

     

b.  Nilai Efektifitas 
Parameter Nilai Efektivitas 

A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 A3B1 A3B2 A3B3 
Total Fenol 0.000 0.644 0.727 0.050 0.401 0.706 0.307 1.000 0.582 
Aktivitas Antioksidan 0.063 0.054 0.500 0.000 0.650 0.516 0.435 1.000 0.607 
Kadar Tanin 0.000 0.388 1.000 0.415 0.534 0.463 0.271 0.638 0.354 
Rendemen 1.000 0.000 0.225 0.844 0.150 0.228 0.632 0.487 0.645 
Total          

      



 
c.  Perlakuan Terbaik  

Parameter     
Aktivitas 

Antioksidan

 
Total 
Fenol 

Kadar 
Tanin 

Rendemen

 
Total 

Bobot   0.386 0.238 0.229 0.148 1.000 

A1B1 NE 0.063 0.000 0.000 1.000   

  

NP 0.024 0.000 0.000 0.148 0.172 
A1B2 NE 0.054 0.644 0.388 0.000   

  

NP 0.021 0.153 0.089 0.000 0.263 
A1B3 NE 0.500 0.727 1.000 0.225   

  

NP 0.193 0.173 0.229 0.033 0.628 
A2B1 NE 0.000 0.050 0.415 0.844   

  

NP 0.000 0.012 0.095 0.125 0.231 
A2B2 NE 0.650 0.401 0.534 0.150   

  

NP 0.251 0.095 0.122 0.022 0.490 
A2B3 NE 0.516 0.706 0.463 0.228   

  

NP 0.199 0.168 0.106 0.034 0.506 
A3B1 NE 0.435 0.307 0.271 0.632   

  

NP 0.168 0.073 0.062 0.093 0.396 
A3B2 NE 1.000 1.000 0.638 0.487   

  

NP 0.386 0.238 0.146 0.072 0.842 
A3B3 NE 0.607 0.582 0.354 0.645   

  

NP 0.234 0.138 0.081 0.095 0.549 



 
Lampiran 3. Lembar Pemilihan Perlakuan Terbaik (de Garmo, et al., 1984)  

Produk yang diuji :  Ekstrak Kasar Polifenol dari Limbah Pengolahan Teh Hijau 

Nama Panelis       : 

Tanggal                 :  

Instruksi 

Urutkan parameter fisik-kimia dari yang paling penting sampai kurang penting (4-

1) yang sesuai dengan pendapat anda.  

Parameter fisik-kimia 

Parameter Urutan 
Total Fenol  
Aktivitas Antioksidan  
Kadar Tanin  
Rendemen  

  

Terima kasih atas partisipasi anda               



  
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian  

      

Limbah Basah Pengolaha Teh Hijau    Limbah Kering Pengolahan Teh Hijau      

Ekstrak Kasar Polifenol Limbah Teh Hijau    



    

Aplikasi Ekstrak Polifenol Teh Hijau pada Minyak Ikan
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