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Emiliatut Diniyah 0411010028. Optimasi Jenis Pelarut Untuk Ekstraksi 
Antioksidan Alami dari Fraksi - Fraksi Beras Putih (Oryza sativa L. Kultivar. 
IR64)  Serta Aplikasi Perkecambahan dan Gelombang Mikro Untuk 
Peningkatan Antioksidan
Pembimbing : 1. Ir. Tri Dewanti W., M. Kes
                          2. Fithri Choirun Nisa, STP.,MP.

RINGKASAN

Beras putih (Oryza sativa L. Kultivar IR64) mengandung berbagai macam 
senyawa fitokimia meliputi polifenol (asam fenolik), tokoferol, tokotrienol, γ-
Oryzanol, yang memiliki  peran sebagai antioksidan. Ekstraksi antioksidan dari 
beras putih menggunakan perkecambahan dan metode ektraksi gelombang mikro 
diduga dapat menghasilkan aktivitas antioksidan yang tinggi dibandingkan dengan 
metode ekstraksi pelarut konvensional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan jenis pelarut terbaik 
untuk tiap fraksi beras putih dan mengetahui pengaruh perkecambahan dan 
gelombang mikro pada ekstraksi antioksidan. Penelitian menggunakan Rancangan 
Bersarang (Nested Design) 2 faktor, yaitu: (1) Faktor Utama yaitu fraksi beras 
putih terdiri dari 2 level; fraksi beras pecah kulit dan fraksi bekatul, (2) Faktor 
Tersarang yaitu jenis pelarut terdiri dari 3 level; metanol, etanol, aseton. Data 
dianalisis menggunakan ANOVA dan dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil 
(BNT; α=0.05). Parameter yang dianalisis meliputi aktivitas antioksidan, total 
fenol, total tokoferol, dan rendemen. Perlakuan terbaik ditentukan dengan metode 
Indeks Efektivitas. Pelarut terbaik digunakan untuk ekstraksi perkecambahan dan 
gelombang mikro. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis fraksi beras putih berpengaruh 
signifikan terhadap semua parameter. Jenis pelarut berpengaruh signifikan
terhadap aktivitas antioksidan, total fenol, total tokoferol, tidak signifikan 
terhadap rendemen.

Metanol merupakan pelarut terbaik dalam mengekstrak senyawa 
antioksidan dari fraksi beras putih pecah kulit, sedangkan etanol merupakan 
pelarut terbaik pada fraksi bekatul. Karakteristik ekstrak antioksidan beras putih 
pecah kulit perlakuan terbaik yaitu: aktivitas antioksidan 86.328%; total fenol 
4.098 mg/g; total tokoferol 0.128 mg/ml; dan rendemen 5.769%. Karakteristik 
ekstrak antioksidan bekatul beras putih perlakuan terbaik yaitu: aktivitas 
antioksidan 88.208%; total fenol 8.816 mg/g; total tokoferol 14.155 mg/ml; dan 
rendemen 8.093%. Ekstraksi perkecambahan meningkatkan semua parameter 
antioksidan secara signifikan pada fraksi beras putih pecah kulit, sedangkan 
ekstraksi gelombang mikro meningkatkan aktivitas antioksidan, total fenol, 
rendemen secara signifikan dan menurunkan total tokoferol pada fraksi bekatul.

Kata kunci: beras putih, antioksidan, fraksi penggilingan, pelarut



Emiliatut Diniyah. 0411010008. Solvent Type Optimization in Extracting 
Natural Antioxidant from  Milling Fraction of White Rice and Application of 
Germination and Microwave Method in Increasing  Antioxidant Activity
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SUMMARY

White Rice (Oryza sativa L. Cultivar IR64) has various kind of 
phytochemical compounds such as poliphenolic (phenolic acid), tocopherol, γ-
Oryzanol, which have role as antioxidant. Antioxidant extraction from white rice 
using germination and microwave method might increase antioxidant activity.

The objectives of this research were to determine the best solvent in each 
white rice milling fractions and to know the effect of germination and microwave 
on antioxidant activity. This research used Nested Design with two factors. The 
major factor was type of white rice milling fractions that consist of 2 levels 
(dehulled white rice and bran). While nested factor was type of solvents that 
consist of 3 levels (methanol, ethanol, and acetone). Data were analyzed with 
ANOVA and continued with Least Square Test (α=0.05). Parameters observed 
were antioxidant activity, phenol total, tocopherol total, and yield. The best 
treatment was determined by Effectivity Index Method. The best solvent was used 
for germination and microwave extraction. 

The results showed that the type of white rice milling fractions affected 
significantly on all parameters. While the type of solvent affected significantly on 
antioxidant activity, phenol total and tocopherol total, but not for yield.

Best treatment was obtained from solvent type of methanol for dehulled 
white rice and ethanol for bran. Antioxidant extract of dehulled white rice had 
antioxidant activity of 86.328%; phenol total of 4.098 mg/g;  tocopherol total of 
0.128 mg/ml; and yield of 5.769%. While antioxidant extract of bran had 
antioxidant activity of 88.208%; phenol total of 8.816 mg/g; tocopherol total of 
14.155 mg/ml; and yield of 8.093%. The germination extraction increased 
significantly on all of antioxidant parameters in antioxidant of dehulled white rice 
extract, while the microwave extraction increased significantly on antioxidant 
activity, phenol total, yield and decreased tocopherol total of antioxidant extract of 
bran.

Key words: white rice, antioxidants, milling fractions, solvents
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I. PENDAHULUAN
          

I.I Latar Belakang

Antioksidan merupakan bahan tambahan yang digunakan untuk 

melindungi komponen-komponen makanan yang bersifat tidak jenuh terutama 

lemak dan minyak. Terdapat  beberapa macam antioksidan yang diijinkan untuk 

makanan, baik sintetis maupun alami. Antioksidan sintetis yang diproduksi secara 

kimia dianggap kurang aman maka konsumen cenderung mencari antioksidan 

alami yang dipandang lebih aman karena diperoleh dari ekstrak bahan alami 

(Kumalaningsih, 2007). Umumnya senyawa antioksidan alami diperoleh dari 

buah-buahan, sayuran, teh dan wine putih (Oliver, 1997 and Vinson et al., 1995 

dalam Decker et al., 2002). Antioksidan dari serealia masih belum banyak 

dikembangkan (Andlauer and Furst, 1998 dalam Decker et  al., 2002). 

Bahan pangan dari jenis serealia yang menarik untuk diteliti sebagai salah 

satu sumber komponen aktif antioksidan adalah beras putih IR64 (Oryza sativa L.

Kultivar IR64). Menurut Direktorat Bina Perbenihan (2000) dalam Susanto dkk. 

(2003) IR64 merupakan varietas padi yang memiliki rasa enak dan paling luas 

ditanam di Indonesia (2.118.000 ha). Hasil utama penggilingan gabah IR64 

berupa beras sosoh, sedang sekitar 10% dari hasil samping berupa bekatul masih 

kurang pemanfaatannya, padahal dalam bekatul terkandung senyawa penting, 

seperti antioksidan (Hariyadi, 2007). 

Hasil ekstrak antioksidan alami dari beras putih yang diperoleh 

dipengaruhi oleh jenis pelarut yang digunakan, dikarenakan adanya perbedaan 

derajat polaritas tiap senyawa antioksidan. Jenis pelarut yang banyak digunakan 



yaitu etanol, metanol, aseton. Lee et.al., (2007) dalam penelitiannya menggunakan  

etanol 70% untuk mengekstrak senyawa antioksidan gabah dari 3 varietas padi 

yang berbeda. Penelitian lain menggunakan 50% aseton, 80% metanol, dan 100% 

metanol sebagai pelarut dalam ekstraksi antioksidan dari bekatul gandum (Zhou 

and Yu, 2004; Kim et.al., 2006; dan Li et., al., 2005 dalam Oufnac et.al., 2007).

Modifikasi preparasi bahan baku dan metode pengekstrasian juga 

diperlukan untuk mengefektifkan senyawa antioksidan yang terekstrak. 

Perkecambahan diketahui dapat meningkatkan aktivitas antioksidan dalam biji 

serealia. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa perkecambahan singkat pada 

oat meningkatkan kandungan fenol 3-4 kali dan meningkatkan aktivitas 

antioksidan total (Oksman-Caldentey et al., 2001; Kaukovta-Norja et al., 2001 

dalam Pike, 2007). Sedangkan ekstraksi dengan bantuan gelombang mikro, dapat 

mengekstrak antioksidan hidrofilik dan menghasilkan kemampuan penangkapan 

radikal bebas yang lebih tinggi. Hasil penelitian Oufnac et al. (2007) pada bekatul 

gandum menunjukkan bahwa ekstraksi pelarut menggunakan metanol dengan 

gelombang mikro meningkatkan secara signifikan kadar senyawa fenol total.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dalam penelitian ini ekstraksi 

antioksidan alami dari beras putih akan dilakukan terhadap 2 fraksi;  beras pecah 

kulit dan bekatul menggunakan 3 jenis pelarut; etanol, metanol, aseton. Sedang 

untuk meningkatkan sifat antioksidannya dilakukan perkecambahan dan ekstraksi 

pelarut dengan gelombang mikro. Hasil penelitian ini difokuskan pada 

penggunaan antioksidan alami sebagai bahan tambahan pangan.



I.2 Tujuan Penelitian

a. Mengetahui pengaruh jenis pelarut (metanol, etanol, aseton) dan fraksi 

beras putih (beras pecah kulit, bekatul) terhadap jenis dan aktivitas 

antioksidan alami yang dihasilkan.

b. Menentukan jenis pelarut (metanol, etanol, aseton) dan fraksi beras putih 

(beras pecah kulit, bekatul) yang dapat menghasilkan rendemen  dan 

aktivitas antioksidan tertinggi.

c. Mengetahui pengaruh perkecambahan dan ekstraksi dengan gelombang 

mikro terhadap jenis dan aktivitas antioksidan alami yang dihasilkan.

I.3 Manfaat Penelitian

a. Mengetahui jenis pelarut yang tepat untuk mendapatkan ekstrak 

antioksidan alami dari fraksi-fraksi beras putih.

b. Memberikan informasi tentang kandungan senyawa antioksidan pada 

ekstrak antioksidan kasar dari fraksi-fraksi beras putih serta aktivitas 

antioksidannya.

c. Mengetahui keefektifan beras putih sebagai sumber antioksidan alami.

I.4 Hipotesa

a. Diduga jenis pelarut mempengaruhi jenis dan aktivitas antioksidan alami 

dari fraksi-fraksi beras putih.

b. Diduga proses perkecambahan dan ekstraksi pelarut dengan gelombang 

mikro dapat meningkatkan aktivitas antioksidan alami beras putih.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Beras Putih

2.1.1 Potensi Produksi

Indonesia merupakan salah satu penghasil beras dunia. Produksi padi di 

Indonesia pada tahun 2006 mencapai 54 juta ton dan pada tahun 2007 meningkat 

menjadi 57 juta ton. Sentra penghasil beras terbesar di Indonesia berasal dari Jawa 

Timur yang sebagian besar terpusat di Kabupaten Kediri, Nganjuk, Madiun dan 

Tulungagung (Afandi, 2007). 

Beberapa tipe varietas padi yang telah berkembang di Indonesia adalah 

tipe Bengawan, PB5, IRxx, IR64, padi hibrida, dan padi tipe baru. Varietas IR64 

dilepas sebagai varietas unggul di Indonesia pada tahun 1986. Varietas ini sangat 

digemari oleh petani dan konsumen, terutama karena rasa nasi yang enak, umur 

genjah, responsif terhadap pemupukan, daya hasil tinggi (5−6 t/ha), tahan hama 

dan penyakit, serta mutu giling yang baik (Susanto, 1999). Menurut Direktorat 

Bina Perbenihan (2000) dalam Susanto (1999), IR64 merupakan varietas yang 

paling luas ditanam di Indonesia (2.118.000 ha), disusul varietas lokal (355.336 

ha), Memberamo (271.557 ha), Way Apo Buru (285.985 ha), IR66 (216.020 ha), 

dan Cisadane (195.768 ha).

2.1.2 Bagian-Bagian Gabah

Pada biji padi atau gabah terdiri dari 2 bagian yaitu bagian yang dapat 

dimakan yaitu kariopsis yang merupakan penyusun  utama dan bagian yang tidak 

dapat dimakan yaitu sekam. Penyusun dari bagian kariopsis ini terdiri dari 1-2% 



perikap, aleuron  dan testa 4-6%, lema (sekam kelopak 2-3% dan endosperm 89-

94%). Komposisi dari kariopsis ini berbeda-beda disebabkan oleh adanya 

perbedaan varietas beras dan perbedaan pola budidayanya (Riwan, 2008).

Endosperma merupakan bagian berpati (±90%) dengan bagian terluar

disebut aleuron. Lapisan aleuron ini hilang bersama bekatul saat proses 

penggilingan. Bagian diantara endosperma dan sekam terdiri dari 3 lapisan yaitu 

perikap, tegmen, dan palea. Bekatul merupakan gabungan dari 3 lapisan perikap, 

tegmen, dan palea serta aleuron yang beratnya berjumlah 3% dari berat beras 

pecah kulit. Sedangkan beras pecah kulit terdiri dari 4% dari bagian embrio atau 

“germ” (Anonymous, 2006).

Gambar 1. Struktur  Bagian Gabah
(Anonymous, 2006)



2.1.3 Komposisi Kimia

Beras terdiri dari beberapa komponen yang meliputi karbohodrat, protein, 

lemak, vitamin, mineral dan komponen lainnya. Besar masing-masing komponen 

dipengaruhi oleh varietas, lingkungan budidaya dan metode analisa yang 

dilakukan (Riwan, 2008). 

Hasil penelitian Lomboan tahun 2002 menunjukkan setiap 70 g beras putih 

mengandung 0,7 g serat. Kandungan asam folat pada 100 g beras putih 5,9 μg dan 

asam lemak esensialnya yaitu 0,205 g per 100g (Indrasari, 2006). Damardjati dan 

Made dalam Supriatna (2002) menyatakan bahwa konsumen indonesia menyukai 

beras yang lebih putih, mengkilap, butiran utuh, sedikit kuning dengan kandungan 

amilosa intermerdiet (amilosa 20-25%) yaitu beras IR64. Sebagai perbandingan, 

pada Tabel 1 ditunjukkan perbedaan komposisi pada fraksi-fraksi beras putih.

Tabel 1. Perbandingan Komposisi Pada Fraksi-Fraksi Beras
No. Komposisi Gabah Beras Pecah 

Kulit
Beras 
Giling

Bekatul Sekam

1 Protein kasar (g) 5,8-7,7 7,1-8,3 6,3-7,1 11,3-14,9 2,0-2,8
2 Lemak (g) 1,5-2,3 1,6-2,8 0,3-0,5 15,0-19,7 0,3-0,8
3 Serat Kasar (g) 7,2-10,4 0,6-1,0 0,2-0,5 7,00-11,4 34,5-45,9
4 Abu (g) 2,9-5,2 1,0-1,5 0,3-0,8 6,6-9,9 13,2-21,0
5 Karbohidrat (g) 64-73 73-87 77-89 34-62 22-34
6 Lisin (mg) 3,2-4,7 3,7-4,1 3,2-4,0 4,8-5,4 3,8-5,4
7 Thiamin (mg) 0,26-0,33 0,29-0,61 0,02-0,06 1,2-2,4 0,09-0,21
8 Riboflavin (mg) 0,06-0,11 0.04-0,41 0,02-0,06 0,18-0,43 0,05-0,07
9 Niasin (mg) 2,9-5,6 3,5-5,3 1,3-2,4 26,7-49,9 1,6-4,2

10 α-Tokoferol (mg) 0,9-2,5 0,9-2,5 0,08-0,30 2,6-13,3 -
11 Kalsium (mg) 10-80 10-50 10-30 30,0-120 60,0-130
12 Besi (mg) 1,4-6,0 0,2-5,2 0,2-2,8 9,6-43,0 3,9-9,5

Sumber: Luh (1991)

2.1.4 Fraksi-Fraksi Penggilingan Gabah

Penggilingan beras merupakan proses penghilangan sekam dan bekatul 

atau lapisan terluar dari beras pecah kulit untuk menghasilkan produk beras berbiji 



utuh. Gabah dihilangkan kulit terluarnya yang disebut sekam. Setelah dihilangkan 

sekamnya, beras ini disebut beras pecah kulit “brown rice”. Istilah “brown rice” 

tidak dimaksudkan untuk warna beras tetapi lebih menunjukkan bahwa bagian 

“bran” atau bekatul pada beras tersebut tidak dihilangkan. “Brown rice” digiling 

melalui proses penggilingan untuk menghilangkan semua atau sebagian besar 

lapisan bekatul sehingga dihasilkan beras giling. Bekatul merupakan lapisan halus 

yang menyelimuti endosperma berpati (Luh, 1991).

Hasil penggilingan gabah pada umumnya akan diperoleh sekam antara 18-

28%, beras pecah kulit 72-82% atau beras giling atau beras sosoh 64-74%. Dedak 

4-5% dan bekatul halus 3% (Riwan 2008). Gabah yang telah dihilangkan 

sekamnya disebut beras pecah kulit (BPK). BPK terdiri atas perikarp (1-2%), 

aleuron dan testa (4-6%), lembaga (2-3%), dan endosperma (89-94%) (Astawan, 

2008). Gabah yang digiling biasanya menghasilkan menir 5-8%, dan bekatul yang 

merupakan bagian yang halus dari dedak. Jumlahnya diperkirakan mencapai 4-6 

juta ton bekatul/tahun (Prabowo, 2003). 

2.2 Antioksidan

2.2.1 Pengertian dan Mekanisme Kerja Antioksidan

Definisi Antioksidan menurut U.S FDA (Food and Drug Administration) 

dalam Eskin and Robinson (2001) adalah substansi-substansi yang digunakan 

untuk mengawetkan makanan dengan memperlambat kerusakan oleh ketengikan 

atau  perusakan warna yang disebabkan oleh oksidasi. Menurut Kumalaningsih 

(2007) antioksidan adalah bahan tambahan yang digunakan untuk melindungi 



komponen-komponen makanan yang bersifat tidak jenuh (mempunyai ikatan 

rangkap), terutama lemak dan minyak.

Mekanisme kerja antioksidan secara umum adalah menghambat oksidasi 

lemak. Untuk mempermudah pemahaman tentang mekanisme kerja antioksidan 

perlu dijelaskan lebih dahulu mekanisme oksidasi lemak. Oksidasi lemak terdiri 

dari tiga tahap utama yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi 

terjadi pembentukan radikal asam lemak, yaitu suatu senyawa turunan asam lemak 

yang bersifat tidak stabil dan sangat reaktif akibat dari hilangnya satu atom 

hidrogen (reaksi 1). Pada tahap selanjutnya, yaitu propagasi, radikal asam lemak 

akan bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksi (reaksi 2). Radikal 

peroksi lebih lanjut akan menyerang asam lemak menghasilkan hidroperoksida

dan radikal asam lemak baru (reaksi 3).

Inisiasi :  RH----R* + H*                     (1)

Propagasi :  R* + O2-----ROO*                    (2)

      ROO* + RH-----ROOH + R*               (3)

Hidroperoksida yang terbentuk bersifat tidak stabil dan akan terdegradasi lebih 

lanjut menghasilkan senyawa-senyawa karbonil rantai pendek seperti aldehid dan 

keton yang bertanggungjawab atas flavor makanan berlemak (Kumalaningsih, 

2007).  

Antioksidan yang baik akan bereaksi dengan radikal asam lemak segera 

setelah senyawa tersebut terbentuk. Dari berbagai antioksidan yang ada, 

mekanisme kerja serta kemampuannya sebagai antioksidan sangat bervariasi. 

Antioksidan menghambat dua tahap penting dalam urutan rantai radikal bebas 



pada oksidasi lipida. Tahap satu, antioksidan bereaksi dengan peroksil radikal 

(LOO*) untuk menghentikan rantai propagasi sehingga menghambat 

pembentukan peroksida (persamaan 1). Tahap dua, antioksidan ini bereaksi 

dengan alkoksil radikal (LO*) untuk mengurangi terjadinya perusakan 

hidroperoksida menjadi produk turunan yang berbahaya  (persamaan 2). Posisi 

antioksidan dalam aktivitasnya sebagai pemutus dan pencegah reaksi oksidasi 

dapat dilihat pada gambar 2 (Frankel, 1995 dalam Eskin and Robinson, 2001).

LOO*  +  AH  →  LOOH  +  A* (persamaan 1)

LO*     +  AH  →  LOH     +  A* (persamaan 2)

Gambar 2. Posisi antioksidan dalam aktivitasnya sebagai pemutus dan 
pencegah reaksi oksidasi.

(Eskin and Robinson, 2001)



2.2.2 Senyawa Antioksidan Alami

Antioksidan yang diaplikasikan dalam makanan dapat berupa antioksidan 

alami maupun sintetis. Antioksidan sintetik mempunyai efektifitas yang tinggi 

namun kurang aman bagi kesehatan. Sumber antioksidan alami yang lebih aman 

perlu dicari dan dikembangkan sebagai alternatif pengganti antioksidan sintetik. 

Umumnya senyawa antioksidan alami diperoleh dari buah-buahan, sayur-sayuran, 

teh dan wine merah (Oliver, 1997 dan Vinson et. al., 1995 dalam Decker et. al., 

2002). Sedangkan antioksidan dalam biji-bijian utuh (serealia) masih belum 

banyak dikembangkan padahal serealia juga mengandung berbagai macam 

senyawa antioksidan (Andlauer and Furst, 1998 dalam Decker et. al., 2002). 

Tabel 2. Keuntungan dan Kerugian Antioksidan Alami Dibandingkan 
Antioksidan Sintetis

Keuntungan Kerugian
 Lebih diterima konsumen yang 

mempertimbangkan keamanan 
karena bukan kimiawi

 Tidak dibutuhkan pengujian 
keamanan jika komponen yang 
terkandung termasuk GRAS

 Biasanya lebih mahal jika 
dimurnikan dan kurang efisien 
jika tidak dimurnikan

 Karakteristik berbeda-beda jika 
tidak dimurnikan

 Keamanan seringkali tidak 
diketahui

 Dapat mempengaruhi warna, 
“aftertaste”, atau “off-flavor” 
pada produk

Sumber : Pokorny, 1991 dalam Madhavi et al., 1996.

Senyawa Fenolik

Senyawa fenolik mencakup sejumlah senyawa yang umumnya mempunyai 

sebuah cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil (OH), karboksil 

(COOH), metolenil (-O-CH3), dan sering juga struktur cincin bukan aromatik. 

Fenol berbeda dengan lipid yaitu lebih larut dalam air dan kurang larut dalam 



pelarut organik tak polar. Senyawa fenol cenderung untuk larut dalam air, karena 

paling sering terdapat dalam bentuk glikosida dan biasanya terdapat dalam rongga 

sel. Unit-unit fenol sering pula terikat pada protein, alkaloid, terpenoid (Salisburry

dan Ross, 1995).

Senyawa antioksidan alami tumbuhan umumnya adalah senyawa fenolik 

yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, tokoferol, 

dan asam-asam organic polifungsional. Golongan flavonoid yang memiliki 

aktivitas antioksidan meliputi flavon, flavonol, isoflavon, katekin, dan kalkon. 

Sementara turunan asam sinamat meliputi asam kafeat, asam ferulat, asam 

klorogenat, dan lain-lain. Golongan flavonoid dan senyawa yang berkaitan erat 

dengannya memiliki sifat-sifat antioksidan baik didalam lipida cair maupun dalam 

makanan berlipida (Kumalaningsih, 2007).

Dalam biji serealia, senyawa ini terletak pada bagian perikarp dan dapat 

dikonsentratkan dengan dekortisasi biji untuk menghasilkan bekatul. Beberapa 

fenol bersifat unik untuk satu spesies tanaman, misalnya oat merupakan satu-

satunya sumber avenanthramides (Collins, 1989 dalam Rooney and Dykes, 2007). 

Asam Fenolik

Asam-asam fenolik merupakan turunan dari asam-asam benzoat dan asam-

asam sinamat dan terkandung pada semua serealia. Terdapat dua kelas asam 

fenolik yaitu asam hydroxybenzoic dan asam hydroxycinnamic. Asam 

Hydroxybenzoic meliputi asam galat, protocatechuic, p-Hydroxybenzoic, gentisic, 

salicylic, vanillic, dan syringic. Asam Hydroxycinnamic memiliki struktur sebuah 



C3-C6  dan meliputi asam 

dalam serealia dilaporkan terjadi dalam bentuk bebas 

fenolik bebas berlokasi di lapisan lebih luar dari perikab dan diekstrak 

menggunakan pelarut organik (Hahn 

2005; Sosulski et al.

Dykes, 2007). Asam fenolik terikat diesterifikasi pada dinding sel, hidrolisis asam 

atau basa dibutuhkan untuk melepaskan senyawa terikat ini dari matriks sel (Hahn 

et al., 1983; Hahn et al.

2003; Sosulski et al.

Dykes, 2007).

Gambar 

Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa asam fenolik yang terkandung 

dalam beras meliputi asam galat, protocatechuic, 

syringic, ferulic, caffeic, 

Kandungan asam fenolat dalam bij

et al., 2005 dalam Rooney 

C6  dan meliputi asam coumaric, caffeic, ferulic, dan sinapic

dalam serealia dilaporkan terjadi dalam bentuk bebas dan juga terikat. Asam 

fenolik bebas berlokasi di lapisan lebih luar dari perikab dan diekstrak 

menggunakan pelarut organik (Hahn et al., 1983; Hahn et al., 1984; Mattila 

et al., 1982; Subba and Muralikrishna, 2002 dalam 

ykes, 2007). Asam fenolik terikat diesterifikasi pada dinding sel, hidrolisis asam 

atau basa dibutuhkan untuk melepaskan senyawa terikat ini dari matriks sel (Hahn 

et al., 1984; Kim et al., 2006; Mattila et al., 2005; Robbins, 

et al., 1982; Subba and Muralikrishna, 2002 dalam 

Gambar 3. Struktur  Asam-asam Fenolik
(Eskin & Robinson, 2001)
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Kandungan total fenolik diukur menggunakan reagen Folin-Ciocalteu 

dengan asam galat sebagai standartnya. Total fenolik ditunjukkan dengan 

milligram asam galat per gram sampel (Goffman and Christine, 2005). Metode 

Folin-Ciocalteu didasarkan pada perubahan warna yang terjadi setelah 

penambahan reagen folin. Senyawa fosfomolibdat-fosfotungstat (hijau) dari 

reagen folin mengoksidasi senyawa fenol dalam sampel sehingga dihasilkan 

senyawa kompleks molibdenum-tungsten biru yang berwarna biru. Semakin tua 

intensitas warna larutan menunjukkan kadar total fenol dalam sampel semakin 

besar. Kompleks yang terbentuk tersebut stabil pada pH basa, sehingga digunakan 

NaCO3 untuk memberikan suasana basa dalam sampel. (Tiito, 1985 dalam

Widyawati, 2005).

Moreno et al. (1998) dalam Goffman and Christine (2005) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa fenolik merupakan komponen utama yang 

bertanggung jawab dalam penangkapan radikal bebas pada ekstrak bekatul beras 

dengan pelarut methanol. Komponen fenolik memeunyai aktivitas perlawanan 

terhadap radikal bebas empat kali lebih tinggi dibandingkan dengan DPPH.

Tokoferol 

Sereal merupakan salah satu sumber vitamin E yang merupakan 

antioksidan umum yang dapat melawan radikal bebas dan dapat menghentikan 

peroksidasi lipid terutama sekali pada membran yang mempunyai asam lemak tak 

jenuh yang tinggi (Burton and Traber 1990; Martinez et al, 1996; Zielinski, 1997). 

Vitamin E terdiri dari tokoferol (T) dan tokotrienol (T3) (Zielinsky et al,. 2001).



Tokoferol diketahui sebagai kromanol yang efisien dalam melawan 

oksidasi lipida dalam makanan dan sistem biologis. Terdapat 8 senyawa yang 

berbeda secara struktural dalam kelompok tokoferol, 4 diantaranya diketa

sebagai tokoferol dan lainnya sebagai tokotrienol (Eskin

Tokoferol mempunyai bentuk mono/alfa, di/beta, trimetil/gamma. Tokoferol yang 

paling aktif adalah alfa tokoferol (Traber, 1998).

Cincin kromanol dapat mendonorkan single elektron menghasilkan 

tokoperoksil (tokoperil atau kromanoksil) radikal. Hal ini merupakan dasar dari 

kemampuannya mencegah reaksi berantai peroksidasi lipid. Radikal lipid peroksil 

dikonversi menjadi hidrope

Panfili et al. (2003) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa prosedur yang cepat 

untuk menentukan tokoferol pada sereal adalah dengan menggunakan HPLC. 

Metode ini cukup sensitif dan selektif untuk sampe

lebih luas.

2.3 Potensi Beras Putih Sebagai Sumber Antioksidan

2.3.1 Antioksidan Pada Beras Putih Pecah Kulit

Shih and Daigle (2003) melaporkan bahwa penggunaan antioksidan alami 

yang bersumber dari bahan alami saat ini sedang

Tokoferol diketahui sebagai kromanol yang efisien dalam melawan 

oksidasi lipida dalam makanan dan sistem biologis. Terdapat 8 senyawa yang 

berbeda secara struktural dalam kelompok tokoferol, 4 diantaranya diketa

sebagai tokoferol dan lainnya sebagai tokotrienol (Eskin and Robinson, 2001). 

Tokoferol mempunyai bentuk mono/alfa, di/beta, trimetil/gamma. Tokoferol yang 

paling aktif adalah alfa tokoferol (Traber, 1998).

Gambar 4. Struktur Tokoferol
(Anonymous, 2008a)
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Potensi Beras Putih Sebagai Sumber Antioksidan
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yang bersumber dari bahan alami saat ini sedang mandapat perhatian. Bahan 

Tokoferol diketahui sebagai kromanol yang efisien dalam melawan 
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Tokoferol mempunyai bentuk mono/alfa, di/beta, trimetil/gamma. Tokoferol yang 
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alami yang dapat digunakan sebagai sumber antioksidan alami misalnya produk 

samping dari penggilingan gabah yaitu beras pecah kulit, bekatul dan sekam. 

Bahan-bahan tersebut selain tinggi kandungan antioksidan juga terdapat dalam 

jumlah yang banyak dan murah.

Finocchiaro, et al. (2007) melakukan penelitian tentang pembandingan 

kapasitas antioksidan total (TAC) dan komposisi kimia antioksidan (tokol, 

gamma-orizanol, dan polifenol) dari beras merah dan beras putih. Beras putih 

yang dihilangkan kulit luarnya (sekam) menunjukkan TAC tiga kali lebih rendah 

dibandingkan dengan beras merah yang dihilangkan kulit luarnya dan tingginya 

TAC ini dihubungkan dengan keberadaan proantosianidin dan diasosiasikan 

sebagai fenol (Oki et al., 2005 dalam Ahuja et al., 2006).

Dalam penelitiannya, Seo et.al. (2007) melakukan penentuan senyawa 

antioksidan berbagai macam beras yaitu “milled rice”, “brown rice”, beras merah, 

“giant embrionic rice”, beras hitam, beras hijau, dan Goami yang dikonsumsi di 

Korea. Konsentrasi total fenol pada beras-beras tersebut diukur dengan metode 

spektrofotometri. 

2.3.2 Antioksidan Pada Bekatul Beras Putih

Bekatul sebagai hasil samping penggilingan padi diperoleh dari lapisan 

luar kariopsis beras. Bekatul kaya akan vitamin B, vitamin E, asam lemak 

esensial, serat pangan, protein, orizanol, dan asam ferulat (Ardiansyah, 2004). 

Penelitian Schramm et al. (2007) menunjukkan bahwa konsentrasi protein dan 

oryzanol tertinggi ditemukan pada bagian terluar dari lapisan bekatul beras, 



sakarida ditemukan pada bagian dalam lapisan, sedangkan vitamin E terletak pada 

seluruh bagian lapisan bekatul beras. Waktu penyosohan beras pecah kulit untuk 

menghasilkan bekatul juga berkorelasi terhadap optimasi hasil vitamin E. Dari 

penelitian Schramm diperoleh hasil bahwa hasil vitamin E tertinggi diperoleh dari 

penggilingan bekatul kurang dari 10 detik /125 gram beras pecah kulit dengan 

menggunakan  alat penggiling McGill.

Kemampuan penangkapan radikal bebas pada fraksi bekatul beras dapat 

mencegah kerusakan oksidatif pada lipida. Sebagai contoh, fraksi bekatul 

dilaporkan oleh Bergman (2008) dapat meningkatkan daya tahan produk pangan 

misalnya susu bubuk, daging sapi olahan, dan makanan ringan. Bekatul dari 

genotip cokelat muda menunjukkan nilai kadar fenolik dan efisiensi antiradikal 

yang lebih rendah dibanding bekatul berwarna. Efisiensi antiradikal dari ekstrak 

bekatul beras berkorelasi tinggi dengan kadar fenolik total. Hal ini menunjukkan 

bahwa fenolik merupakan senyawa utama yang bertanggung jawab terhadap 

aktivitas penangkapan radikal bebas pada ekstrak bekatul beras. Warna bekatul 

sangat berhubungan dengan kadar fenolik beras, sedangkan kondisi pertumbuhan 

tidak berhubungan secara signifikan.

2.4 Ekstraksi Antioksidan

2.4.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan 

kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda, biasanya air 



dengan pelarut organik (Anonymous, 2005). Ekstraksi terdiri dari 3 tahapan, yaitu 

(Hui, 1992) :

1. Pencampuran bahan baku dengan pelarut sehingga terjadi kontak dari keduanya

2. Pemisahan bahan baku

3. Pengambilan bahan terlarut dari pelarut

Jenis-jenis ekstraksi dengan pelarut dapat dilakukan dengan cara dingin 

dan cara panas (Anonymous, 1998):

1. Cara Dingin

b) Maserasi, yaitu ekstraksi menggunakan pelarut dengan beberapa kali 

pengocokan atau pengadukan pada temperatur kamar. Secara teknologi  

termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada 

keseimbangan.

c) Perkolasi, yaitu ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna. Pada umumnya dilakukan pada suhu kamar. Proses terdiri 

tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi 

sebenarnya (penetesan / penampungan ekstrak) terus menerus sampai 

diperoleh ekstrak yang jumlahnya 1-5 kali bahan.

2. Cara Panas 

a) Refluks, yaitu ekstraksi dengan pelarut pada temperatur didihnya selama 

waktu tertentu dan jumlahnya terbatas yang relatif konstan dengan adanya 

pendingin balik.

b) Soxhlet, yaitu ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna. Pada umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi 



ekstraksi kontinu dengan  jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya 

pendingin balik.

c) Digesti, yaitu “maserasi kinetic” (dengan adanya pengadukan kontinu) 

pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur kamar, yaitu secara 

umum dilakukan pada temperatur 40-55ºC.

d) Infus, yaitu ekstraksi dengan pelarut air pada penangas air bersuhu 96-98ºC 

selama waktu tertentu.

e) Deko, yaitu infus dengan waktu lebih lama dengan temperatur sampai titik 

didih air

f) Destilasi Uap, yaitu ekstraksi dimana zat yang diekstrak menguap dengan 

uap air berdasar peristiwa tekanan parsial dari ketel secara kontinu sampai 

sempurna, dan diakhiri dengan kondensasifase uap campuran (zat 

kandungan menguap ikut terdestilasi) menjadi destilat bersama-sama zat 

kandungan yang memisah sempurna atau memisah sebagian.

2.4.2 Faktor-Faktor Ekstraksi

Ekstraksi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain (Susanto, 

1999) :

a. Waktu ekstraksi; semakin lama waktu ekstraksi, kesempatan untuk 

bersentuhan makin besar sehingga hasilnya juga akan bertambah sampai titik 

jenuh larutan.



b. Jumlah bahan pengekstraksi; jumlah pelarut yang berlebihan tidak akan 

mengekstrak lebih banyak, namun dalam jumlah tertentu pelarut dapat 

bekerja optimal

c. Ukuran bahan; bila terlalu halus dapat menyebabkan pemampatan

d. Suhu ekstraksi; ekstraksi akan lebih cepat dilakukan pada suhu tinggi, tetapi 

hal ini dapat mengakibatkan beberapa komponen mengalami kerusakan

Hasil ekstraksi juga dipengaruhi oleh penguapan cairan ekstraksi. Pada 

penguapan rotasi hampa udara, lapisan tipis dari cairan yang diuapkan terbentuk 

pada dinding labu melalui putaran labu  di dalam penangas panas. Melalui 

pembesaran permukaan penguapan, penguapan berlangsung dalam waktu yang 

lebih singkat. Melalui pengaturan kedalaman pencelupan di dalam penangas air, 

suhu penangas, hampa udara, dan suhu pendinginan, maka setiap kondisi optimal 

dapat terpenuhi (Voight, 1995). Persyaratan evaporasi yang optimal yaitu 

termasuk kecepatan transfer panas, operasi pada suhu rendah dengan cara 

penurunan tekanan dan pemisahan uap dan cairan yang efisien (Pokorny et. al., 

2001).

Pomeranz and Meloan (1994) menyatakan bahwa dalam melarutkan suatu 

komponen bahan, hal utama yang harus diperhatikan adalah pemilihan jenis 

pelarut yang mempunyai polaritas hampir sama dengan bahan yang dilarutkan. 

Geunther (1987) menambahkan bahwa pelarut juga harus dapat melarutkan 

ekstrak yang diinginkan saja, mempunyai kelarutan yang besar, dan titik didih 

antara zat yang diekstrak dan pelarutnya tidak boleh terlalu dekat 



2.4.3 Pelarut Untuk Ekstraksi Antioksidan Alami

Metanol

Metanol adalah senyawa dengan formula CH

berwarna, sangat beracun dan larut dalam air, eter dan pelarut organik, sangat 

higroskopis, berbau, beracun, dan mudah terbakar. Meth

kelompok alkohol primer dan digunakan sebagai  pelarut organic (Sarjoni, 2003). 

Metanol memiliki titik leleh 

(Anonymous, 2007a).

Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak antioksidan kismis dengan kadar 

fenolik dan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dihasilkan menggunakan 

metanol 60% dan 80% (Zhao 

menghasilkan rendemen 2,51% deng

diaplikasikan pada daging giling (Asamarai 

antioksidan ekstrak bekatul dengan berbagai metode pengujian mulai dari yang 

terbesar adalah ekstrak metanol 80%, Ekstrak metanol 100%, Ekstra

Ekstrak aseton 100% (Chatha et.al., 2006).

Pelarut Untuk Ekstraksi Antioksidan Alami

Metanol adalah senyawa dengan formula CH3OH, berbentuk cair, tidak 

berwarna, sangat beracun dan larut dalam air, eter dan pelarut organik, sangat 

higroskopis, berbau, beracun, dan mudah terbakar. Methanol termasuk dalam 

kelompok alkohol primer dan digunakan sebagai  pelarut organic (Sarjoni, 2003). 

Metanol memiliki titik leleh -97°C, titik didih 65°C, dan densitas relatifnya 0,8. 

).

Gambar 5. Struktur Kimia Metanol
(Anonymous, 2008b)

Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak antioksidan kismis dengan kadar 

fenolik dan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dihasilkan menggunakan 

metanol 60% dan 80% (Zhao and Hall, 2005). Ekstraksi metanol dari sekam padi 

menghasilkan rendemen 2,51% dengan aktivitas antioksidan yang kuat saat 

diaplikasikan pada daging giling (Asamarai et.al., 1996). Urutan kekuatan 

antioksidan ekstrak bekatul dengan berbagai metode pengujian mulai dari yang 

terbesar adalah ekstrak metanol 80%, Ekstrak metanol 100%, Ekstra

Ekstrak aseton 100% (Chatha et.al., 2006).

OH, berbentuk cair, tidak 

berwarna, sangat beracun dan larut dalam air, eter dan pelarut organik, sangat 

anol termasuk dalam 

kelompok alkohol primer dan digunakan sebagai  pelarut organic (Sarjoni, 2003). 

97°C, titik didih 65°C, dan densitas relatifnya 0,8. 

Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak antioksidan kismis dengan kadar 

fenolik dan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dihasilkan menggunakan 

Hall, 2005). Ekstraksi metanol dari sekam padi 

an aktivitas antioksidan yang kuat saat 

1996). Urutan kekuatan 

antioksidan ekstrak bekatul dengan berbagai metode pengujian mulai dari yang 

terbesar adalah ekstrak metanol 80%, Ekstrak metanol 100%, Ekstrak aseton 80%, 



Etanol

Etanol adalah senyawa alkohol dengan formula C

cair, tidak berwarna, larut campur dalam air, eter, kloroform dan aseton. (Sarjoni, 

2003). Nama lain etanol adalah etil alcohol, hidroksietan, atau alkohol. Mendidih 

pada suhu 78,5°C. Etanol mudah bercampur dengan air dengan segala 

perbandingan dan larut dalam senyawa polar lain (Lorimer, 1995). Etanol 

merupakan pelarut organik. (Lewis, 1993). Etanol biasanya digunakan untuk 

mengekstraksi senyawa

bahan. Beberapa penelitian mengindikasi

maupun pelarut lain dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang bersifat 

antioksidan dan antibakteri (Hirasawa 

Adapun struktur kimia etanol dan sifat
masing-masing disajikan pada Gambar 6 dan Tabel 3.

Tabel 3. Sifat-sifat Etanol
No Karakteristik
1.
2.
3.
4. 
5.
6.

Nama lain
Rumus bangun
Bentuk
Titik leleh
Titik didih
Kelarutan dalam air

Sumber : Anonymous (2007
Etanol memberikan randemen terbaik dan menghasilkan antioksidan 

paling aktif saat digunakan sebagai pelarut pada ekstraksi antioksidan dari 

Dunaliella salina mikroalga (Herrero et. al., 2006). Penelitian lain menunjukkan 

Etanol adalah senyawa alkohol dengan formula C2H5OH yang berbentuk 

cair, tidak berwarna, larut campur dalam air, eter, kloroform dan aseton. (Sarjoni, 

2003). Nama lain etanol adalah etil alcohol, hidroksietan, atau alkohol. Mendidih 

pada suhu 78,5°C. Etanol mudah bercampur dengan air dengan segala 

dingan dan larut dalam senyawa polar lain (Lorimer, 1995). Etanol 

merupakan pelarut organik. (Lewis, 1993). Etanol biasanya digunakan untuk 

mengekstraksi senyawa-senyawa yang bersifat antioksidan dan antibakteri pada 

bahan. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa etanol lebih baik daripada air 

maupun pelarut lain dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang bersifat 

antioksidan dan antibakteri (Hirasawa et.al., 1999).

Adapun struktur kimia etanol dan sifat-sifat fisik, kimia serta toksisitasnya 
g disajikan pada Gambar 6 dan Tabel 3.

Gambar 6. Struktur Kimia Etanol
(Anonymous, 2007b)

sifat Etanol
Karakteristik Etanol

Kelarutan dalam air

Etil alkohol
C2H5OH
Cairan bening tidak berwarna
-114,3oC (158,8 K)
78,4oC (351,6 K)
Sangat larut

Sumber : Anonymous (2007 b)
Etanol memberikan randemen terbaik dan menghasilkan antioksidan 

paling aktif saat digunakan sebagai pelarut pada ekstraksi antioksidan dari 

mikroalga (Herrero et. al., 2006). Penelitian lain menunjukkan 

OH yang berbentuk 

cair, tidak berwarna, larut campur dalam air, eter, kloroform dan aseton. (Sarjoni, 

2003). Nama lain etanol adalah etil alcohol, hidroksietan, atau alkohol. Mendidih 

pada suhu 78,5°C. Etanol mudah bercampur dengan air dengan segala 

dingan dan larut dalam senyawa polar lain (Lorimer, 1995). Etanol 

merupakan pelarut organik. (Lewis, 1993). Etanol biasanya digunakan untuk 

senyawa yang bersifat antioksidan dan antibakteri pada 

kan bahwa etanol lebih baik daripada air 

maupun pelarut lain dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang bersifat 

sifat fisik, kimia serta toksisitasnya 

Etanol

Cairan bening tidak berwarna
C (158,8 K)

Etanol memberikan randemen terbaik dan menghasilkan antioksidan 

paling aktif saat digunakan sebagai pelarut pada ekstraksi antioksidan dari 

mikroalga (Herrero et. al., 2006). Penelitian lain menunjukkan 



bahwa etanol 70% merupakan pelarut terbaik dalam ekstraksi senyawa fenolik 

dari kulit kacang dengan rasio pelarut/padatan 20ml/g dan 10 menit pengocokan 

dengan hasil masksimum 0,118 g/g senyawa fenolik (Nepote et.al., 2004). Etanol 

70% juga digunakan untuk ekstraksi antioksidan dari gabah padi tergerminasi 

(Lee et el., 2007).

Aseton

Aseton merupakan senyawa organik dengan rumus CH3COCH3 dengan 

sifat cair, tidak berwarna, berbau tajam, mudah menguap, mudah terbakar dan 

larut dalam alkohol, air, eter dan kloroform. Merupakan keton sederhana dan 

digunakan sebagai pelarut (Sarjoni, 2003). Aseton juga diketahui sebagai 

propanon, dimethyl ketone, 2-propanon, propan-2-on, dan β-ketopropan. massa 

molar 58.09 g/mol. Sifat spesifik aseton yang lain yaitu densitas 0.79 g/cm3, titik 

leleh –94.9˚C, titik didih 56.53˚C, dan viskositas 0.32 cP pada 20˚C (Anonymous, 

2008c).

Adapun struktur kimia etanol dan sifat-sifat fisik, kimia serta toksisitasnya 

masing-masing disajikan pada Gambar 7 dan Tabel 4.

\
Gambar 7. Struktur Kimia Aseton

(Anonymous, 2007c)



Tabel 4. Sifat-sifat Aseton
No Karakteristik Aseton
1.
2.
3.
4. 
5.
6.
7.

Nama lain
Rumus bangun
Bentuk
Densitas dan fase
Titik leleh
Titik didih
Kelarutan dalam air

β-ketopropane, Dimethyl ketone 
CH3COCH3

Cairan tidak berwarna
0,79 g/cm³, liquid 
−94.9 °C (178.2 K)
56.3 °C (329.4 K)
Larut

Sumber: Anonymous (2007c)

Pelarut aseton dapat mengekstrak senyawa fenolik lebih tinggi daripada 

pelarut heksan (Oufnac et.al., 2007). Penelitian terdahulu dilakukan terhadap 

antioksidan bekatul gandum menggunakan aseton sebagai pelarutnya (Zhou and

Yu, 2004 dalam Oufnac et.al., 2007). Konstanta dielektrikum masing-masing 

pelarut dan kelarutannya dalam air ditunjukkan pada tabel 5 dibawah. Nilai 

konstanta dielektrikum menunjukkan tingkat kepolaran larutan tersebut, makin 

tinggi nilainya menunjukkan tingkat kepolaran yang makin tinggi pula.

Tabel 5. Konstanta Dielektrikum dan Tingkat Kelarutan Beberapa Pelarut 
Dalam Air

Jenis Pelarut Konstanta Dielektrikum Tingkat Kelarutan
Aseton
Etanol
Metanol

20,70
24,30
33,60

L
L
L 

Keterangan: TL = Tidak Larut L   = Larut dalam berbagai proporsi
Sumber: Sax and Lewis (1998).

2.4.4 Metode Ekstraksi Antioksidan Alami

Ekstraksi Konvensional

Dalam penelitian Oufnac et al. (2007), ekstraksi antioksidan pelarut 

konvensional dari bekatul gandum dilakukan menggunakan 3 pelarut yang 

berbeda (etanol, aseton, dan heksana). Sepuluh gram tepung bekatul gandum 



dimasukkan dalam tabung reaksi, ditambah 40 ml pelarut, kemudian divorteks 30 

detik. Tabung reaksi ditutup dan dimasukkan waterbath 60ºC 20 menit. Tabung 

reaksi divorteks dua kali selama inkubasi. Lapisan pelarut dalam tiap tabung 

dipisahkan dengan sentrifugasi pada kecepatan 2000 x g selama 15 menit. 

Supernatan pelarut dipindahkan ke tabung reaksi bersih yang telah ditimbang 

sebelumnya. Residu dicampur lagi dengan 20 ml pelarut yang sama. Supernatan 

dipisahkan seperti cara sebelumnya dan dicampurkan dengan supernatan 

sebelumnya. Tabung yang berisi supernatan kemudian ditempatkan dalam 

evaporator vakum untuk menghilangkan pelarut. Ekstrak kering dalam tabung 

reaksi ditimbang untuk menghitung rendemen ekstraksi, kemudian disimpan pada 

suhu -20C sebelum pengujian berikutnya.

Metode ekstraksi antioksidan dari endosperma malt oat yang dilakukan 

oleh Pike et. al. (2007) yaitu bahan diekstrak dua kali dengan heksan untuk 

menghilangkan minyak. Kemudian bahan diekstrak tiga kali dengan metanol 

untuk mengekstrak antioksidan. Campuran bahan yang sudah digiling ditambah 

dengan pelarut kemudian dikocok dengan rotary shaker 1200 rpm (15 menit) dan 

disentrifuse selama 20 menit pada kecepatan 20.900 g. Supernatan dikumpulkan, 

direduksi dalam rotavapor dan sisa pelarut dievaporasi selama beberapa hari 

dalam fume hood. Residu yang dihasilkan dimurnikan dengan melarutkan kembali 

dalam beberapa milliliter metanol, disentrifuse selama 20 menit pada kecepatan 

20.900 g, dan dievaporasi selama beberapa hari dalam fume hood. Residu yang 

dihasilkan disebut antioksidan kasar, yang mempunyai konsistensi seperti madu.



Peningkatan Antioksidan Alami

 Perkecambahan

Perkecambahan secara teori mampu meningkatkan konsentrasi produk-

produk oksidasi Maillard yang tahan panas dan antioksidan tipe fenol seperti 

avenantramid, asam p-kumarat, ferulat, dan kafeat  (Dimberg, et al.., 2001 dalam

Pike, 2007). Selama perkecambahan kandungan asam fenolat bebas meningkat 

secara signifikan. Menurut penelitian Tian et.al. (2004) kadar asam ferulat pada 

beras pecah kulit meningkat dari 0,32 mg menjadi 0,48 mg per 100 g tepung 

setelah dikecambahkan. Kandungan total senyawa fenolat tak larut juga 

mengalami peningkatan dari 18,47 mg menjadi 24,78 mg per 100 g tepung beras 

pecah kulit yang dikecambahkan (Tian et.al., 2004). Peningkatan senyawa fenolik 

pada gabah yang dikecambahkan dapat dijelaskan oleh peningkatan jumlah dalam 

bentuk bebas dari hidrolisis basa yang dikarenakan dinding sel mengalami 

“dismantling” selama perkecambahan. Peningkatan senyawa fenolik ini diikuti 

oleh peningkatan aktivitas antioksidan (Lee et al., 2007).

Penelitian lain menunjukkan bahwa pada gabah dari 3 kultivar berbeda 

yaitu Goami2, Keunnun, dan Heugkwang terjadi peningkatan kadar total fenolik 

dari 2.6, 2.1, dan 4.9 mg/g sebelum perkecambahan, menjadi 3.3, 3.1, dan 7.9 

mg/g setelah perkecambahan secara berturut-turut. Pada konsentrasi 5 mg/ml, 

ekstrak gabah dari 3 kultivar padi tanpa perkecambahan mampu menangkap 

radikal DPPH sebesar 22.6%, 26.3%, dan 32.5%. Sedangkan pada gabah 

berkecambah kemampuannya meningkat menjadi 35.5%, 36.1%, dan 52.6%. Dari 

nilai tersebut dapat dijelaskan bahwa kadar polifenolik berkorelasi positif dengan 



aktivitas antioksidan dikarenakan kemampuannya dalam mendonorkan hidrogen 

(Lee et al., 2007). 

Secara biologis, selama perkecambahan biji terjadi beberapa proses 

berurutan yaitu penyerapan air, pencernaan, pengangkutan zat makanan, asimilasi, 

pernapasan, dan pertumbuhan. Biji dapat berkecambah bila berada pada 

lingkungan yang memenuhi syarat untuk perkecambahan meliputi air, suhu 

perkecambahan, dan oksigen. Pada proses perkecambahan diperlukan 

penambahan air kembali kedalam biji, maka terjadi peristiwa rehydration. Biji 

perlu menyerap sejumlah tertentu air sebelum memulai perkecambahannya. 

Besarnya kebutuhan air ini berbeda untuk bermacam-macam biji. Pada tanaman 

serealia seperti gandum, padi, jagung, sorgum, oats dan barley dibutuhkan kadar 

air biji kira-kira 30-35% untuk dapat dimulainya proses perkecambahan (Kirana, 

2001).

Perkecambahan dapat dilakukan dengan merendam gabah selama 3 hari 

pada suhu ruang, dan air rendaman diganti setiap 24 jam. Setelah 3 hari germinasi, 

gabah dikeringkan pada 60°C selama 24 jam kemudian dihancurkan. Beras yang 

dikecambahkan dibawah kondisi kelembaban, suhu, dan oksigen yang optimal 

akan tumbuh menjadi 0.5-1 mm tinggi  tunas, yang disebut beras berkecambah 

(Park and Oh, 2005 dalam Lee et.al., 2007). 

Suhu optimum untuk proses perkecambahan adalah 15-34°C. Selama 

proses perkecambahan dapat melipatgandakan kadar vitamin B dan E. Pada umur 

tertentu dari pertumbuhan kecambah (24-48 jam perkecambahan) terjadi 

peningkatan kemampuan untuk mensintesis vitamin (Sianturi, 2003).



 Gelombang Mikro

Ekstraksi dengan bantuan gelombang mikro merupakan proses baru yang 

menggunakan energi gelombang mikro untuk memanaskan pelarut dan sampel 

untuk meningkatkan kecepatan transfer masa solut dari matrik sampel ke dalam 

pelarut (Nuchter et .al., 2004 dalam Duvernay et. al., 2005). Selama proses 

ekstraksi pelarut dengan gelombang mikro, radiasi elektromagnetik dipancarkan 

secara langsung pada campuran pelarut dan bahan dan diubah menjadi panas. 

Molekul target berpindah dari matriks ke pelarut karena tingginya pemanasan 

yang terlokalisir. Absorbsi energi gelombang mikro tergantung pada sifat dari 

pelarut dan matriks bahan. Molekul polar dan larutan ionik akan menyerap energi 

gelombang mikro dengan kuat. Pada sebagian besar kasus, pelarut yang dipilih 

untuk ekstraksi, seperti metanol atau isopropanol, mempunyai konstanta dielektrik 

yang tinggi dan akan menyerap energi gelombang mikro dengan kuat. Proses 

ekstraksi komponen yang labil terhadap panas, suhu ekstraksi dikontrol secara 

khusus untuk mencegah degradasi komponen yang ada (Ganzler et al., 1986; 

Negeri et al., 2000; Falqui-Cao et al, 2001; Diagne et al, 2002; Pan et al., 2003; 

Singh,et al 2004 dalam Oufnac et al., 2007).

Karena panas yang dihasilkan, ekstraksi pelarut dengan gelombang mikro 

hanya dilakukan selama 10-30 menit, sedangkan metode lain membutuhkan waktu 

beberapa jam atau beberapa hari untuk menyempurnakan ekstraksi. Jumlah 

pelarut yang digunakan dalam ekstraksi mikrowave juga lebih sedikit daripada 

jumlah pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi lain (Shah et.al., 2002 

dalam Duvernay et. al., 2005). 



Penelitian Oufnac et al. (2007) yaitu ekstraksi antioksidan gandum 

menggunakan gelombang mikro. Sepuluh gram tepung bekatul gandum 

ditempatkan dalam tiap wadah Teflon dari sistem ekstraksi gelombang mikro. 

Metanol digunakan sebagai pelarut dan dipanaskan di atas titik didihnya (64,7C) 

selama ekstraksi yang disertai gelombang mikro. Wadah Teflon ditutup dengan 

bahan polimer yang mampu menahan tekanan tinggi yang dihasilkan ketika suhu 

ekstraksi lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Metanol (40 ml) ditambahkan 

dan ditempatkan batang  magnetic stirrer. Wadah ditutup dan ditempatkan dalam 

sistem ekstraksi gelombang mikro. Batang magnetic stirrer diputar dengan 

magnetic plate di bawah wadah untuk menjaga suhu di dalam sama. Sistem 

ekstraksi gelombang mikro diprogram untuk meningkatkan suhu ekstraksi dengan 

level energi 800 W dan dijaga pada suhu tersebut selama 20 menit dengan level 

energi 500 W. Empat suhu ekstraksi (60, 80, 100, dan 120C) digunakan. Setelah 

30 menit pendinginan pada suhu kamar, wadah dibuka tutupnya dan isinya 

dipindahkan secara kuantitatif ke dalam tabung sentrifuge dengan supernatan 

disiapkan seperti ekstraksi pelarut konvensional. Residu dicampur dengan 20 ml 

pelarut dan divortex lagi. Supernatan pelarut dipisahkan dengan sentrifugasi pada 

kecepatan 2000 x g dan dicampurkan dengan supernatan sebelumnya. Supernatan 

dikeringkan seperti dijelaskan di atas. Ekstrak kering dalam tabung reaksi 

ditimbang untuk menghitung rendemen ekstraksi dan disimpan pada suhu -20C 

sebelum digunakan. 

Hasil penelitian Oufnac, et al. (2007) tersebut menunjukkan bahwa 

ekstraksi pelarut menggunakan metanol dengan  gelombang mikro meningkatkan 



secara signifikan kadar senyawa fenol total dari 241,3 menjadi 467,5 dan 489,5 g 

katekin ekuivalen; kadar tokoferol total dari 14,8 menjadi 18,7 dan 19,5 g; dan 

kapasitas penangkapan radikal bebas dari 0,042 menjadi 0,064 dan 0,072 mol 

trolox ekuivalen/g bran gandum berturut-turut pada suhu ekstraksi 100 dan 120C. 

Rendemen ekstraksi dari metode ekstraksi pelarut konvensional dan metode 

ekstraksi pelarut dengan  gelombang mikro tidak berbeda secara signifikan.

Ekstraksi gelombang mikro juga berhasil mengekstrak vitamin E dari 

bekatul beras. Rentang suhu ekstraksi 80°C-140°C dapat meningkatkan 104% 

vitamin E yang dihasilkan. Parameter optimum untuk ekstraksi vitamin E dari 

bekatul beras adalah 140°C selama 15 menit pada rasio isopropanol terhadap 

bekatul beras 3:1. Ekstraksi gelombang mikro merupakan penemuan superior 

daripada metode-metode lain untuk menghasilkan tokoferol dan tokotrienol yang 

tinggi dari bekatul beras (Duvernay et al., 2005).

2.5 Pengujian Aktivitas Antioksidan

2.5.1 Metode DPPH

Radikal DPPH adalah radikal bebas stabil yang menerima sebuah elektron 

atau hidrogen untuk diubah menjadi molekul diamagnetik (Soares et. al., 1997). 

Metode radikal 2,2-diphenyl-1-picrylhidrazyl (DPPH) telah dikembangkan untuk 

mengetahui aktivitas antioksidan dalam menangkap radikal sintetik dalam larutan 

polar organik, seperti metanol, pada suhu ruangan (Pokorny et.al., 2001).

Reaksi penangkapan radikal bebas DPPH oleh antioksidan dapat dilihat 

pada skema reaksi berikut ini:



DPPH*  +  AH                              DPPH-H  +  A*

DPPH*  +  R*                               DPPH-R

Reaksi cepat dari radikal DPPH muncul dengan adanya fenol dan α-tokoferol, 

akan tetapi reaksi sekunder berjalan lambat. Hal ini menyebabkan nilai absorbansi 

semakin menurun sehingga keadaan steady state tidak akan dicapai untuk 

beberapa jam. Kebanyakan penelitian yang menggunakan metode DPPH 

melaporkan aktivitas antioksidannya setelah waktu reaksi 15 atau 30 menit 

(Pokorny et.al., 2001).

Martinez et.al. (2002) menyatakan bahwa reduksi terhadap DPPH oleh 

antioksidan akan menghasilkan penurunan absorbansi pada panjang gelombang 

515-520 nm. Tingkat kehilangan warna dari larutan menunjukkkan tingkat 

efisiensi penangkapan radikal bebas oleh substansi yang ditambahkan.

Elektron yang tidak berpasangan pada DPPH memiliki kemampuan 

penyerapan yang kuat pada panjang gelombang 517 nm dengan warna ungu. 

Perubahan warna dari ungu menjadi kuning seiring dengan menurunnya 

absorbsivitas molar dari radikal DPPH karena elektron yang tidak berpasangan 

menjadi berpasangan dengan adanya pemberian atom hidrogen dari antioksidan 

membentuk DPPH tereduksi. Penurunan warna secara stoikiometri berdasarkan  

jumlah elektron yang tertangkap. Aktivitas penangkapan radikal bebas 

ditunjukkan dengan persentase berkurangnya warna ungu dari DPPH (Prakash, 

2001).



2.5.2 Waktu Induksi dan Faktor Proteksi

Periode induksi adalah waktu yang dibutuhkan bagi sampel untuk memulai 

oksidasi dengan cepat dan tepat dengan permulaan peningkatan off-flavor dalam 

lipida. Panjangnya periode induksi dinyatakan sebagai indeks antioksidan atau 

faktor proteksi.  Pengukuran panjang periode induksi dengan penambahan 

antioksidan ditujukan untuk mengetahui keefektifan antioksidan yang diukur 

dengan memonitor stabilitas oksidatif lipida (Rajalakshmi and Narasimhan, 

1996). 

Pada penelitian Pike, et al., (2007), aktivitas antioksidan pada ekstrak malt 

oat diuji secara kuantitatif yaitu melalui penentuan bilangan peroksida terhadap 

sampel minyak jagung. Minyak jagung tanpa dan dengan penambahan ekstrak 

antioksidan kasar serta minyak jagung dengan penambahan antioksidan sintetis 

(BHT) dipanaskan dalam oven bersuhu 125°C. Sampel diambil tiap interval 

waktu tertentu dan dianalisa kandungan hidroperoksida lipidanya. Proses oksidasi 

termal diakhiri saat konsentrasi hidroperoksida lipida melebihi 100 meq/kg. 

Waktu induksi ditentukan oleh persimpangan antara dua regresi linear yang 

merupakan hasil plot waktu percobaan dan konsentrasi hidroperoksida lipida 

untuk tiap perlakuan antioksidan pada minyak jagung. Persimpangan regresi 

linear pada kurva oksidasi tersebut diperkirakan saat konsentrasi hidroperoksida 

lipida mencapai 10 meq/kg.

Sedangkan pada penelitian Jadhav et.al., (1996), metode oksidasi yang 

dipercepat untuk pengujian stabilitas minyak dan lemak dengan aerasi pada suhu 

97,8°C yaitu mengukur nilai peroksidanya pada interval waktu tertentu. Stabilitas 



lemak atau minyak dinyatakan sebagai waktu untuk mencapai bilangan peroksida 

100 meq/kg minyak atau 20 meq/kg lemak sapi. Untuk memperpendek waktu 

inkubasi/induksi hingga mencapai titik ketengikan (rancidity point) maka 

dilakukan pemanasan pada suhu yang dielevasi. Pada pengujian stabilitas ini, 

waktu induksi yang relatif pendek mengindikasikan oksidasi lipida. Panjangnya 

periode induksi pada autoksidasi dipengaruhi oleh keberadaan komponen minor 

yang memperpanjang periode induksi (antioksidan) dan komponen yang 

memperpendek periode induksi (prooksidan). 

2.6 Aplikasi Antioksidan pada Produk Pangan Berlemak

Antioksidan adalah senyawa yang dapat melindungi suatu zat tertentu 

(khususnya yang berlemak) dari serangan oksidasi (termasuk serangan oleh 

radikal bebas). Dalam industri makanan, antioksidan telah digunakan sejak tahun 

1947 untuk melindungi makanan agar terhindar dari terbentuknya rasa dan bau 

yang tidak dikehendaki (terutama makanan yang berlemak), mencegah pemucatan 

warna akibat teroksidasinya pigmen, serta mempertahankan mutu dan nilai gizi 

produk. Zat non gizi yang telah dikenal berperan sebagai antioksidan adalah 

senyawa polifenol (flavonoid, flavon, flavonol) dan tannin (asam galat, asam 

elagat) (Astawan, 2008).

Dalam pangan antioksidan digunakan untuk melindungi minyak atau 

lemak terhadap  kerusakan oksidatif. Dalam kaitan dengan aplikasinya, aktivitas 

antioksidan dipengaruhi oleh sistem pangan yang merupakan medium bagi 

antioksidan tersebut. Proses panas yang diterapkan pada pengolahan pangan serta 



pH makanan turut pula mempengaruhi kestabilan aktivitas antioksidan (Tensiska 

dan Andarwulan, 2003).

Oksidasi rentan terjadi pada asam lemak ikatan tak jenuh dalam gliserida. 

Kegunaan antioksidan dalam makanan mengandung lipida yaitu dapat 

meminimalkan ketengikan, menghambat pembentukan produk oksidasi toksik, 

dan mempertahankan kualitas nutrisi, serta meningkatkan daya simpan berbagai 

macam makanan berlemak. Antioksidan dapat secara efektif menghambat oksidasi 

tapi reaksinya tidak dapat dibalik dan tidak efektif dalam menekan ketengikan 

hidrolitik (Jadhav et al., 1996 dalam Madhavi, et al., 1996).



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi, Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, serta Laboratorium 

Sentral Ilmu dan Pangan, Universitas Brawijaya, Malang pada bulan April sampai 

Desember 2008.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari gabah beras putih 

varietas IR64 yang diperoleh dari Kecamatan Gurah, Kab. Kediri. Sedangkan 

bahan-bahan kimia yang digunakan untuk proses ekstraksi maupun analisis kimia 

meliputi metanol, etanol, dan aseton (teknis), metanol (p.a), gas Nitrogen, DPPH 

(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl), reagen Folin-Ciocalteau, air deionisasi, sodium 

bikarbonat, standar asam galat, standar-standar tokoferol, larutan buffer KCl pH 1, 

aquades, larutan asam asetat-kloroform (3:2), Larutan KI jenuh,  Larutan Na2S2O3 

0,1 N, larutan pati 1%, minyak goreng sawit non-TBHQ , dan BHT.

Alat-alat yang digunakan untuk ekstraksi meliputi “hot plate magnetic 

stirrer” Ikamag®Ret, “vortex” LW Scientific TM-2000, “sentrifuge” Hettich 

Zentrifugen, “Set Rotary Vacuum Evaporator” Buchi (Rotavapor R-205, Heating 

Bath B-490, Vac® V-500), tabung gas beserta alat semprot Nitrogen Pego-M78, 

neraca analitik Denver Instrument, termometer, pengering vakum, “microwave” 

Electrolux, glassware. Sedangkan alat yang digunakan untuk analisa antara lain 



“spektrofotometer” Unico UV-2100, “vortex” LW Scientific TM-2000, oven 

kering “WTJ Binder”, set alat HPLC yang meliputi:

- “Shimadzu” SPD-6A UV Spectrophotometric Detector

- “Shimadzu” LC-9A Liquid Chromatograph

- “Shimadzu” C-R4A Chromatopac

- Waters HPLC Column  Resolve™ C18 90Å 5 Mm 3.9x300mm

3.3 Rancangan Percobaan

Penelitian ini menggunakan Rancangan Bersarang (Nested Design) yang 

terdiri dari 2 faktor, yaitu:

1. Faktor Utama (Major Factor) yaitu fraksi beras putih (F) terdiri dari 2 level 

antara lain fraksi beras pecah kulit dan fraksi bekatul.

2. Faktor Tersarang (Nested Factor) yaitu jenis pelarut ( P(F) ) terdiri dari 3 level 

meliputi metanol, etanol, aseton.

Dari kedua faktor yang digunakan, akan diperoleh 6 kombinasi perlakuan 

yang masing-masing akan diulang sebanyak 3 kali. Kombinasi perlakuan kedua 

faktor yang digunakan dapat ditulis sebagai berikut:

Metanol (P1) Etanol (P2) Aseton (P3)
Beras Pecah Kulit (F1) F1P1 F1P2 F1P3
Bekatul (F2) F2P1 F2P2 F2P3

3.4 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu (1) Tahap persiapan 

bahan baku; (2) Tahap utama, yaitu tahap ekstraksi antioksidan metode 

konvensional untuk penentuan pelarut terbaik pada tiap fraksi beras putih; (3) 



Tahap lanjutan, yaitu tahap peningkatan senyawa antioksidan dengan cara  

mengaplikasikan metode-metode peningkatan senyawa antioksidan yang meliputi 

perkecambahan dan ekstraksi pelarut dengan bantuan gelombang mikro.

A. Tahap I : Persiapan Bahan Baku

 Penggilingan gabah beras putih terdiri dari 2 tahap yaitu penggilingan I untuk 

memperoleh fraksi beras pecah kulit dan penggilingan II untuk memperoleh 

fraksi bekatul.

 Fraksi beras putih pecah kulit diperoleh dari gabah beras putih yang digiling 

menggunakan mesin penggiling beras  pecah kulit untuk menghilangkan 

bagian terluarnya saja yang disebut sekam.

 Fraksi bekatul diperoleh dari gabah putih yang digiling menggunakan mesin 

penggiling beras pecah kulit dan dilanjutkan menggunakan mesin penyosoh 

beras. Pada tahap ini fraksi  bekatul dipisahkan dari fraksi sekam dan 

endosperma.

 Pada fraksi beras putih pecah kulit dilakukan penepungan dan pengayakan 100 

mesh untuk mendapatkan tepung beras putih pecah kulit.

 Pada fraksi bekatul hasil penyosohan dilakukan stabilisasi dengan cara 

pemanasan basah menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 3 menit. 

Selanjutnya dilakukan pemisahan bekatul dari fraksi lain terutama dari fraksi 

sekam dengan cara pengayakan 40 mesh sehingga didapatkan tepung bekatul 

beras putih.



Tahap II : Ekstraksi Antioksidan dari Fraksi Beras Pecah Kulit (BPK) 

Metode Konvensional dan Optimasi (Pike, et al., 2007)

1) Metode Konvensional

 Dilakukan ekstraksi tepung beras putih pecah kulit menggunakan pelarut 

yang berbeda (metanol, etanol, aseton) secara terpisah dengan rasio pelarut : 

sampel = 5:1. Ekstraksi diulang sebanyak 3 kali

 Ekstraksi dilakukan dengan cara mencampurkan bahan dengan pelarut, 

selanjutnya dilakukan pengadukan menggunakan magnetic stirrer pada 5500 

rpm selama 15 menit

 Disentrifugasi pada 5500 rpm selama 20 menit

 Disaring supernatan menggunakan kertas saring halus

 Dicampur residu dalam sejumlah pelarut yang sama dan disentrifugasi ulang 

pada kondisi yang sama pula.

 Dicampur filtrat yang dihasilkan dengan filtrat yang diperoleh sebelumnya

 Dipekatkan filtrat dalam Rotavap 40°C, 175-300 mbar, 50 rpm, hingga 

pelarut hampir habis terevaporasi

 Disemprot filtrat pekat dengan gas Nitrogen sehingga diperoleh ekstrak 

antioksidan kasar

 Disimpan beku terhadap ekstrak antioksidan kasar dalam botol kaca yang 

terbungkus alumunium foil dengan kondisi tertutup rapat. Ekstrak 

antioksidan kasar siap untuk dianalisa

 Dianalisa parameter-parameter antioksidan pada ekstrak antioksidan kasar 

untuk penentuan jenis pelarut terbaik



2) Metode Optimasi (dengan Perkecambahan)

 Perkecambahan Gabah Beras Putih (Modifikasi Pike et al., 2007)

 Dilakukan perendaman gabah beras putih ke dalam sejumlah air pada suhu 

ruang selama 3 jam

 Dilakukan penirisan selama 12 jam pada suhu ruang

 Direndam kembali gabah beras putih ke dalam sejumlah air pada suhu 

ruang selama 4 jam

 Dilembabkan gabah beras putih dia atas kain basah pada suhu ruang untuk 

proses perkecambahan hingga muncul tunas (selama 24 jam).

 Dikeringkan gabah beras putih berkecambah menggunakan pengering 

vakum pada suhu 60°C selama 4 jam.

 Dilakukan penggilingan gabah beras putih berkecambah sebanyak 2 kali 

untuk memperoleh fraksi beras putih pecah kulit, sedangkan fraksi sekam 

dibuang. Penepungan terhadap beras putih pecah kulit berkecambah dan 

pengayakan 100 mesh untuk mendapatkan tepung beras putih berkecambah

 Ekstraksi Antioksidan dari Beras Putih Berkecambah (Pike, et al. , 2007) 

 Diekstraksi tepung beras putih pecah kulit menggunakan 3 pelarut yang 

berbeda (metanol, etanol, aseton) secara terpisah dengan rasio pelarut : 

sampel = 5:1. Ekstraksi diulang sebanyak 3 kali

 Ekstraksi dilakukan dengan cara mencampurkan bahan dengan pelarut, 

selanjutnya pengadukan menggunakan magnetic stirrer pada 5500 rpm 

selama 15 menit



 Disentrifugasi pada 5500 rpm selama 20 menit

 Disaring supernatan menggunakan kertas saring halus

 Dicampur residu dalam sejumlah pelarut yang sama dan sentrifugasi ulang 

pada kondisi yang sama pula.

 Dicampur filtrat yang dihasilkan dengan filtrat yang diperoleh sebelumnya

 Dipekatkan filtrat dalam Rotavap 40°C, 175-300 mbar, 50 rpm, hingga 

pelarut hampir habis terevaporasi

 Disemprot filtrat pekat dengan gas Nitrogen sehingga diperoleh ekstrak 

antioksidan kasar

 Disimpan beku terhadap ekstrak antioksidan beras putih berkecambah 

dalam botol kaca yang terbungkus alumunium foil dengan kondisi tertutup 

rapat. Ekstrak antioksidan kasar siap untuk dianalisa.

 Dianalisa parameter-parameter antioksidan pada ekstrak antioksidan beras 

putih untuk mengetahui pengaruh perkecambahan terhadap sifat 

antioksidan dari fraksi beras putih berkecambah

Tahap III : Ekstraksi Antioksidan dari Fraksi Bekatul Metode 

Konvensional dan Optimasi (Oufnac, et al., 2007)

1) Metode Konvensional

 Dilakukan pencampuran 10 g tepung bekatul beras putih dalam 40 ml 

pelarut yang berbeda secara terpisah (metanol, etanol, aseton). Atau dengan 

rasio sampel : pelarut = 1:4

 Divortex campuran selama 30 detik



 Diinkubasi campuran dalam waterbath 60°C selama 20 menit, sambil 

dilakukan vortex sebanyak 2 kali selama proses berlangsung

 Dilakukan sentrifugasi pada 5500 rpm selama 15 menit sehingga diperoleh 

supernatan dan residu

 Disaring supernatan menggunakan kertas saring halus

 Dicampur residu dengan 20 ml pelarut yang sama dan sentrifugasi ulang 

pada kondisi yang sama pula.

 Disaring supernatan menggunakan kertas saring halus

 Dicampur filtrat yang dihasilkan dengan filtrat yang diperoleh sebelumnya

 Dipekatkan filtrat dalam Rotary Vacuum Evaporator 40°C, 175-300 mbar, 

50 rpm, hingga pelarut hampir habis terevaporasi

 Disemprot filtrat pekat dengan gas Nitrogen sehingga diperoleh ekstrak 

antioksidan kasar bebas residu pelarut

 Disimpan beku terhadap ekstrak antioksidan kasar dalam botol kaca yang 

terbungkus alumunium foil dengan kondisi tertutup rapat.Ekstrak 

antioksidan kasar siap untuk dianalisa

 Dilakukan analisa parameter-parameter antioksidan pada ekstrak 

antioksidan kasar untuk penentuan jenis pelarut terbaik

2) Metode Optimasi (dengan bantuan Gelombang Mikro)

 Dilakukan pencampuran 10 g tepung bekatul beras putih dengan 40 ml 

pelarut terbaik ke dalam 3 wadah yang tahan terhadap panas gelombang 

mikro dan tertutup rapat



 Dimasukkan campuran ke dalam sistem gelombang mikro berdaya 180W, 

pada suhu 60°C selama 20 menit

 Didinginkan pada suhu ruang selama 30 menit

 Disentrifugasi pada 5500 rpm selama 15 menit

 Disaring supernatan menggunakan kertas saring halus

 Dicampur residu dalam sejumlah pelarut yang sama dan sentrifugasi ulang 

pada kondisi yang sama pula

 Dicampur filtrat yang dihasilkan dengan filtrat yang diperoleh sebelumnya

 Dipekatkan filtrat dalam Rotavap 40°C, 175-300 mbar, 50 rpm, hingga 

pelarut hampir habis terekstraksi

 Disemprot filtrat pekat dengan gas Nitrogen sehingga diperoleh ekstrak 

antioksidan kasar

 Disimpan beku terhadap ekstrak antioksidan beras putih dalam botol kaca 

terbungkus alumunium foil dengan kondisi tertutup rapat.Ekstrak 

antioksidan kasar siap untuk dianalisa

 Dianalisa parameter-parameter antioksidan pada ekstrak antioksidan bekatul 

beras putih untuk mengetahui pengaruh gelombang mikro terhadap sifat 

antioksidan dari fraksi bekatul beras putih

3.5 Pengamatan dan Analisa Data

Pengamatan yang dilakukan terhadap semua ekstrak antioksidan kasar 

adalah aktivitas antioksidan metode penangkapan radikal bebas DPPH (Oufnac et 

al., 2007), kandungan fenol total metode Folin-Ciocalteu (Velioglu et.al., 1998 



dalam Oufnac et al., 2007), kandungan tokoferol menggunakan sistem HPLC 

(Oufnac et al., 2007); analisis kestabilan ekstrak  antioksidan perlakuan terbaik 

dari masing-masing fraksi beras putih di dalam minyak sawit dengan mengamati 

perubahan bilangan peroksida hingga periode penyimpanan 10 hari (AOAC, 

1970).

Hasil pengamatan dianalisis secara statistik menggunakan Rancangan 

Bersarang (Nested Design), yang kemudian dilanjutkan uji beda nyata terkecil 

(BNT). Sedangkan perlakuan terbaik ditentukan berdasarkan metode Indeks 

Efektivitas (De Garmo et al., 1979). Hasil analisis ekstrak antioksidan perlakuan 

terbaik dan ekstrak antioksidan dari metode optimasi dibandingkan dengan 

menggunakan Uji-t Independen (Suntoyo, 1990).



3.6 Diagram ALir

A.  Tahapan Umum Penelitian

     

Ekstraksi pelarut konvensional Ekstraksi pelarut konvensional
pelarut : - metanol    pelarut : - metanol

- etanol   - etanol
- aseton   - aseton

   Pemilihan perlakuan terbaik             Pemilihan perlakuan terbaik

Gambar 8. Tahapan Umum Penelitian

Gabah Beras Putih

Beras putih pecah kulit Bekatul beras putih

Ekstrak antioksidan 
beras putih pecah kulit

Ekstrak antioksidan 
bekatul

Ekstrak antioksidan 
beras putih pecah kulit 
perlakuan terbaik

Ekstrak antioksidan 
bekatul perlakuan 
terbaik

Pelarut terbaik digunakan 
untuk ekstraksi beras putih 
pecah kulit berkecambah

Pelarut terbaik digunakan untuk 
ekstraksi bekatul beras putih dengan 

metode gelombang mikro



B. Tahap Preparasi Bahan Baku

                                                                                                                             

                                   Penggilingan I

                                                   Penggilingan II

Penepungan               Stabilisasi Autoklaf (121°C, 3menit)

Pengayakan 100 mesh Pengayakan 40 mesh

Analisa:

- Kadar Air

- Kadar Minyak

- Aktivitas antioksidan

- Total fenol

Gambar 9. Diagram Alir Preparasi Bahan Baku

Gabah Beras Putih

Beras pecah kulit

sekam

endosperma

bekatul

Tepung Beras Pecah Kulit Tepung bekatul



C. Tahap Ekstraksi Antioksidan dari  Beras Pecah Kulit / BPK Metode 
Konvensional dan Optimasi (Metode Pike et al., 2007)

                          Penambahan 
                              Pelarut
Ekstraksi ulang
(2 kali ulangan)
              Pengadukan dengan “magnetic stirer”
                      (500 rpm, 15 menit)

                            Sentrifugasi 
                      (5500 rpm, 20 menit)

                           Penyaringan dengan 
                             kertas saring halus 
                            (2 kali penyaringan)

                   Penguapan pelarut dengan 
                          Rotary Vacuum
                           Evaporator 
(40 oC, 50 rpm; 175-300 mbar; 15-45 menit)

                     

               Penghilangan sisa pelarut

Gambar 10. Ekstraksi Antioksidan 
BPK Metode Konvensional

                      perendaman dalam air selama 3 jam

                          penirisan 12 jam pada suhu ruang

                     perendaman dalam air selama 4 jam

                   pelembaban di atas kain basah 24 jam

                 Pengeringan vakum (suhu 60ºC, 4 jam)

                           Penggilingan gabah

    

                 Penepungan dan pengayakan 100 mesh

                                 Penambahan 
                                     Pelarut

         Ekstraksi ulang
         (2 kali ulangan)         Pengadukan dengan 

       “magnetic stirer”(500 rpm, 15 menit)

                                 Sentrifugasi 
                         (5500 rpm, 20 menit)

    Penyaringan dengan kertas saring halus 
                            (2 kali penyaringan)

                        Penguapan pelarut dengan 
                       Rotary Vakum Evaporator 

         (40 oC, 50 rpm; 175-300 mbar; 15-45 menit)

                      Penghilangan sisa pelarut

Gambar 11.Ekstraksi Antioksidan 
BPK Metode Optimasi

Tepung 
BPK

Pelarut : metanol
              Etanol
              Aseton
Pelarut : sampel 
= 5 : 1

Residu / 
endapan

supernatan

filtrat

Ekstrak antioksidan 
pekat

Ekstrak 
antioksidan 
BPK kasar

residu

pelarut

Gas N2

Analisa:
- Rendemen
- Aktivitas 

antioksidan
- Total fenol
- Kadar 

Tokoferol

Gabah Beras Putih

Gabah berkecambah

Gabah kering berkecambah

Tepung BPK berkecambah

Beras putih  pecah kulit berkecambah

Air

Residu / 
endapan

supernatan

filtrat

Ekstrak antioksidan 
pekat

Ekstrak antioksidan 
BPK kasar

residu

pelarut

Gas N2

Analisa:
- Rendemen
- Aktivitas 

antioksidan
- Total fenol
- Kadar 

Tokoferol

Pelarut terbaik 
: sampel
= 5 : 1

Air

Air

Analisa:
-Kadar air 
-Kadar Minyak   
-Total fenol
-Aktivitas 
  antioksidan

Analisa:
-Kadar air 
-Kadar         
Minyak   
-Total fenol
-Aktivitas 
antioksidan



D. Tahap Ekstraksi Antioksidan dari Bekatul Bekatul Beras Putih
     (Metode Oufnac et al., 2007)

                                                                           

                         Penambahan 
pelarut

Ekstraksi ulang 
(pelarut : sampel 
= 2:1) 
                        Vortex selama 30 detik

Pemanasan dalam waterbath 60oC, 20 menit
                       (sambil di vortex 2 kali)

                            Sentrifugasi 
                     (5500 rpm, 15 menit)

       
        Penyaringan dengan kertas saring halus
                         (2 kali penyaringan)

                 
                   Penguapan pelarut dengan 
                           Rotary Vacuum 
                             Evaporator 
(40 oC, 50 rpm; 175-300 mbar; 15-45 menit)

              Penghilangan sisa pelarut

Gambar 12. Ekstraksi Antioksidan 
Bekatul Metode Konvensional

                                                                           

                           Penambahan 
   pelarut

                      
                      Vortex selama 30 detik

                    Ekstraksi dalam sistem 
          Gelombang mikro 

           180 W pada suhu 60ºC, 20 menit
   
      Pendinginan pada suhu ruang, 30 menit

        Sentrifugasi pada 5500 rpm, 15 menit
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E. Aplikasi Ekstrak Antioksidan Beras Putih ke dalam Minyak Sawit

pemanasan dalam oven suhu 60°C

                                                                                                          

Analisa bilangan peroksida selama pemanasan
dengan interval waktu 20 jam hingga jam ke-240

(inkubasi panas selama 10 hari)

Gambar 15. Diagram Alir Aplikasi Ekstrak Antioksidan dalam Minyak 
Sawit
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1  Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan pada penelitian ekstraksi antioksidan alami 

dari padi beras putih IR64 ini adalah 

bekatul. Analisa terhadap bahan baku meliputi analisa aktivitas antioksidan dan 

analisa total fenol. Rerata hasil analisa bahan baku dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Analisa pada Tepung Beras Putih Pecah 

Karakteristik

Aktivitas antioksidan (%)(1)

Total Fenol (mg/g)(2)

Keterangan: (1) Konsentrasi larutan ekstrak 
                    (2) Ekuivalen Asam Galat

       (*) = berbeda nyata dengan 

Pada Tabel 6. ditunjukkan bahwa aktivitas antioksidan tepung beras putih 

pecah kulit yaitu 47,0883%. Sedangkan aktivitas antioksid

putih yaitu 77,1375%. Dari data tersebut diketahui bahwa aktivitas antioksidan 

tepung beras putih pecah kulit lebih rendah daripada bekatul. Hasil uji

menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan tepung beras pecah kulit berbeda nyata 

(α=0,05) dengan aktivitas antioksidan tepung bekatul beras putih.

Tinggi rendahnya aktivitas antioksidan pada bahan baku dipengaruhi oleh 

senyawa antioksidan yang terkandung di dalam bahan baku tersebut. Senyawa 

antioksidan pada serealia lebih terkonsentr

endosperma berpati mengandung sedikit senyawa antioksidan (Decker 
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%. Dari data tersebut diketahui bahwa aktivitas antioksidan 

tepung beras putih pecah kulit lebih rendah daripada bekatul. Hasil uji-t 

menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan tepung beras pecah kulit berbeda nyata 

Tinggi rendahnya aktivitas antioksidan pada bahan baku dipengaruhi oleh 

senyawa antioksidan yang terkandung di dalam bahan baku tersebut. Senyawa 

asi pada bagian bekatul. Sedangkan 

endosperma berpati mengandung sedikit senyawa antioksidan (Decker et al.,



2002). Oleh karena itu, aktivitas antioksidan tepung bekatul beras putih lebih 

tinggi daripada beras putih pecah kulit. Penelitian Li et al. (2005) dalam Oufnac et 

al. (2007) menunjukkan bahwa ekstrak bekatul dari berbagai macam genotip 

serealia gandum memberikan kemampuan penangkapan radikal bebas DPPH yang 

lebih besar daripada biji utuh (“whole grain”). Dimana menurut Bergman (2008), 

bekatul mengandung fraksi fitokimia yang potensial seperti tokoferol, tokotrienol, 

gamma-orizanol, dan fenolik yang berpotensi sebagai antioksidan atau penangkap 

radikal bebas.

Tabel 6. menunjukkan bahwa total fenol yang terkandung dalam tepung 

beras putih pecah kulit yaitu sebesar 0,9350 mg/g ekivalen asam galat. Sedangkan 

tepung bekatul beras putih memiliki total fenol sebesar 2,4450 mg/g ekivalen 

asam galat. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa tepung bekatul 

mengandung total fenol 161,4973% lebih besar daripada tepung beras putih pecah 

kulit. Hasil uji-t menunjukkan bahwa total fenol yang terkandung dalam tepung 

beras putih pecah kulit berbeda nyata (α=0.05) dengan total fenol yang 

terkandung dalam tepung bekatul beras putih.

Pada penelitian Seo et al. (2007) dilaporkan bahwa kandungan senyawa 

polifenol total pada beras putih yaitu 133 mg / 100 g beras putih (Seo et al., 

2007). Atau setara dengan 1,33 mg/g beras putih. Sedangkan rentang hasil yang 

diperoleh untuk kadar fenolik total pada bekatul beras yaitu 3,1-45,4 mg GAE / g 

bekatul (Bergman,  2008). Jadi kadar fenolik pada bekatul  bisa mencapai 10 kali 

lebih besar daripada yang terdapat pada beras pecah kulit. 



4.2 Karakteristik Ekstrak Antioksidan Fraksi Beras Putih

4.2.1 Aktivitas Antioksidan

Aktivitas antioksidan merupakan parameter terpenting pada penelitian ini 

dikarenakan peranannya sebagai pencegah atau penghambat reaksi oksidasi pada 

komponen lipida. Penentuan aktivitas antioksidan dilakukan menggunakan 

metode penangkapan radikal bebas DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhidrazyl). 

Besarnya konsentrasi senyawa antioksidan dalam reagen DPPH sangat 

berpengaruh pada aktivitas antioksidannya. Pada penelitian ini konsentrasi 

200µL/2 mL DPPH merupakan konsentrasi yang tepat sebelum menjadi pro-

oksidan untuk tiap ekstrak antioksidan. Hasil analisa menunjukkan bahwa rerata 

aktivitas antioksidan beras putih pecah kulit dengan pelarut metanol 86,3276%, 

etanol 83,8342%, aseton 70,0723%. Sedangkan rerata aktivitas antioksidan 

bekatul beras putih dengan pelarut metanol 87,4436%, etanol 88,2078%, aseton 

75,3768%. Aktivitas antioksidan pada ekstrak antioksidan berkaitan erat dengan 

senyawa-senyawa antioksidan yang terekstrak di dalamnya. 

Hubungan antara jenis pelarut dengan aktivitas antioksidan pada ekstrak 

antioksidan dari tiap fraksi beras putih ditunjukkan pada Gambar 16. Gambar 

tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas antioksidan ekstrak antioksidan fraksi 

beras putih pecah kulit cenderung lebih rendah dari pada ekstrak antioksidan 

fraksi bekatul. Pelarut metanol menunjukkan aktivitas antioksidan yang paling 

tinggi diantara pelarut lain pada fraksi beras putih pecah kulit, sedangkan pelarut 

etanol menunjukkan aktivitas antioksidan tertinggi pada fraksi bekatul beras putih. 



Pelarut aseton menghasilkan ekstrak dengan aktivitas antioksidan terendah pada 

kedua fraksi beras putih. 

Gambar 16. Pengaruh Jenis Pelarut terhadap Aktivitas Antioksidan pada 
Tiap Fraksi Beras Putih

Hasil analisis ragam menggunakan Rancangan Bersarang / Nested Design

(Lampiran 3) menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan antar fraksi beras putih 

dan antar jenis pelarut yang tersarang pada tiap fraksi keduanya menunjukkan 

hasil yang berbeda nyata  (α=0,05). Dari data analisa ragam ini dapat dijelaskan 

bahwa aktivitas antioksidan antar perlakuan memberikan hasil yang berbeda baik 

antara fraksi beras pecah kulit dan fraksi bekatul maupun antara ekstrak 

antioksidan dengan pelarut yang berbeda (metanol, etanol,aseton) dalam satu 

fraksi. 

Rerata aktivitas antioksidan pada ekstrak antioksidan dari tiap ekstrak 

fraksi beras putih yang diesktrak menggunakan 3 jenis pelarut berbeda 

ditunjukkan pada Tabel 7. dan Tabel 8.
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Tabel 8. Rerata Aktivitas Antioksidan Antar Jenis Pelarut Yang Tersarang 
Pada Tiap Fraksi

Ekstrak Antioksidan
Rerata Aktivitas Antioksidan (%)(2)

Fraksi Pelarut

Beras Pecah Kulit
Metanol 86,3276 c

Etanol 83,8342 b

Aseton 70,0723 a

Bekatul
Metanol 87,4436 b

Etanol 88,2078 c

Aseton 75,3768 a
Keterangan:
Angka pada baris fraksi yang sama yang diikuti abjad berbeda menunjukkan perbedaan yang 
signifikan : (1). BNT(F) (α=0,05) = 0,7070 

     (2). BNTP(F) (α=0,05) = 0,8659

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, aktivitas antioksidan antara 

ekstrak antioksidan beras putih pecah kulit dan bekatul beras putih berbeda nyata. 

Perbedaan yang nyata antar kedua fraksi beras putih tersebut sama seperti hasil 

penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa senyawa antioksidan lebih 

terkonsentrasi pada bagian bekatul dan lembaga, sedangkan endosperma berpati 

mengandung sedikit senyawa antioksidan (Decker et al., 2002). Pada literatur 

tersebut ditunjukkan bahwa ekstrak antioksidan bekatul beras putih lebih besar 

daripada ekstrak antioksidan beras putih pecah kulit. Hal ini sama halnya dengan 

aktivitas antioksidan pada bahan baku (Tabel 6.) yang menunjukkan hasil 

perbandingan yang berbeda nyata. Aktivitas antioksidan tepung beras putih pecah 

kulit dan tepung bekatul beras putih secara berurutan yaitu 47,0883% dan 

77,1375%.

Hasil pembandingan aktivitas antioksidan antar jenis pelarut pada kedua 

fraksi beras putih menunjukkan perbedaan yang nyata (α=0.05). Berdasarkan 

data-data hasil pengamatan diketahui bahwa pada ekstrak antioksidan dari fraksi 



beras putih pecah kulit yang menggunakan pelarut metanol memiliki aktivitas 

antioksidan paling tinggi diantara pelarut lain. Sedangkan ekstrak antioksidan dari 

fraksi bekatul  beras putih yang menggunakan pelarut etanol memiliki aktivitas 

antioksidan paling tinggi diantara pelarut lain. Ekstrak antioksidan dari pelarut 

aseton memiliki aktivitas antioksidan paling rendah pada tiap fraksi beras putih. 

Hal ini berkaitan dengan derajat polaritas pelarut dan juga polaritas senyawa-

senyawa antioksidan yang terkandung dalam tiap fraksi beras putih. Masing-

masing pelarut memiliki kemampuan mengekstrak senyawa antioksidan yang 

kepolarannya sama dengan pelarut yang digunakan tersebut.

Urutan kepolaran pelarut yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari 

yang tertinggi yaitu metanol, etanol kemudian aseton. Kepolaran ini didasarkan 

pada konstanta dielektrikum tiap-tiap pelarut, dimana semakin besar konstanta 

dielektrikum maka semakin besar pula derajat kepolaran pelarut tersebut. 

Anonymous (2008) menyatakan bahwa molekul-molekul dengan konstanta 

dielektrik tinggi termasuk polar, sedangkan molekul dengan konstanta dielektrik 

kecil diklasifikasikan sebagai non polar. Sax and Lewis (1998) menuliskan bahwa 

konstanta dielektrikum metanol, etanol dan aseton secara berurutan yaitu 33,60;

24,30; dan 20,70. Anonymous (2006) menjelaskan bahwa pelarut metanol dan 

etanol memiliki kepolaran yang hampir sama. Derajat kepolaran pelarut-pelarut 

organik metanol, etanol dan aseton secara berurutan yaitu 0,762; 0,654; dan 0.355. 

Ekstrak antioksidan beras putih pecah kulit dengan pelarut metanol yang 

memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi menunjukkan bahwa senyawa-senyawa 

antioksidan yang terdapat dalam fraksi-fraksi beras putih cenderung memiliki 



kepolaran yang sama dengan metanol. Ekstrak antioksidan bekatul beras putih 

dengan pelarut etanol yang memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi 

menunjukkan bahwa senyawa-senyawa antioksidan yang terdapat dalam fraksi 

bekatul beras putih cenderung memiliki kepolaran yang sama dengan etanol. Pike 

et. al. (2007) melakukan ekstraksi antioksidan pelarut konvensional dari 

endosperma malt oat menggunakan pelarut metanol. Oufnac et al. (2007), 

melakukan ekstraksi antioksidan pelarut konvensional dari bekatul gandum 

menggunakan etanol. Fenol berbeda dengan lipid yaitu lebih larut dalam air dan 

kurang larut dalam pelarut organik tak polar (Salisburry and Ross, 1995). 

Berdasarkan literatur tersebut, diketahui bahwa senyawa-senyawa antioksidan 

yang bersifat polar dapat diekstrak dengan baik oleh pelarut yang juga bersifat 

polar sehingga mempengaruhi aktivitas antioksidan yang relatif tinggi pada 

ekstrak yang dihasilkan.

4.2.2 Total Fenol

Total Fenol merupakan salah satu parameter yang menentukan sifat 

antioksidan pada ekstrak antioksidan fraksi-fraksi beras putih. Fenol merupakan 

senyawa antioksidan yang banyak ditemukan pada buah-buahan, sayuran, wine, 

teh, dan serealia (Dykes and Rooney, 2007). Penentuan kadar total fenol pada tiap 

ekstrak antioksidan dilakukan menggunakan metode Folin-Ciocalteu. 

Berdasar penelitian yang telah dilakukan didapatkan rerata hasil total fenol 

yang didasarkan pada kurva standard asam galat (Lampiran 1) yaitu pada ekstrak 

antioksidan beras putih pecah kulit yang diekstrak menggunakan pelarut metanol, 



etanol, aseton secara berurutan 4,0977; 3,4938; dan 0,4839mg/g.  Sedangkan pada 

ekstrak antioksidan bekatul beras putih yang  diekstrak menggunakan metanol, 

etanol dan aseton secara berurutan 5,9048; 8,8157; dan 1,4839mg/g.

Hubungan antara jenis pelarut dengan total fenol pada ekstrak antioksidan 

fraksi-fraksi beras putih ditunjukkan pada Gambar 17. Pada gambar tersebut 

memperlihatkan bahwa total fenol ekstrak antioksidan fraksi bekatul beras putih 

lebih tinggi dari pada ekstrak antioksidan fraksi beras putih pecah kulit. 

Berdasarkan jenis pelarutnya, total fenol cenderung meningkat pada ekstrak 

metanol untuk fraksi beras putih pecah kulit dan etanol untuk fraksi bekatul beras 

putih, namun pada ekstrak aseton nilai total fenol menurun. 

Gambar 17. Pengaruh Jenis Pelarut terhadap Total Fenol pada Tiap Fraksi 
Beras Putih

Hasil analisis ragam menggunakan Rancangan Bersarang / Nested Design

(Lampiran 3) menunjukkan bahwa kadar total fenol antar fraksi beras putih serta 

antar jenis pelarut yang tersarang pada tiap fraksi menunjukkan hasil yang 

berbeda nyata (α=0,05). Dari data analisa ragam ini dapat dijelaskan bahwa total 

fenol antar perlakuan memberikan hasil yang berbeda baik antara fraksi beras 
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pecah kulit dan fraksi bekatul maupun antara ekstrak antioksidan dengan pelarut 

yang berbeda (metanol, etanol, aseton) dalam satu fraksi. 

Rerata total fenol pada ekstrak antioksidan dari tiap ekstrak fraksi beras 

putih yang diesktrak menggunakan 3 jenis pelarut berbeda ditunjukkan pada Tabel 

9. dan Tabel 10.

Tabel 9. Total Fenol Antar Fraksi Beras Putih
Jenis Fraksi Rerata Total Fenol (mg/g)(1)

Beras Putih Pecah Kulit
Bekatul Beras Putih

2,7970 a
5,4015 b

Tabel 10. Total Fenol Antar Jenis Pelarut Yang Tersarang Pada Tiap Fraksi
Fraksi Jenis Pelarut Rerata Total 

Fenol (mg/g)(2)
% Total Fenol 

Terekstrak
Beras Putih 
Pecah Kulit

- Metanol
- Etanol 
- Aseton

4,0977 b
3,4938 b
0,4839 a

25,2834
17,5187
3,7968

Bekatul Beras 
Putih 

- Metanol
- Etanol 
- Aseton

5,9048 b
8,8157 c
1,4839 a

17,6851
29,1820
4,3149

Keterangan:
Angka pada baris fraksi yang sama yang diikuti abjad berbeda menunjukkan perbedaan yang 
signifikan : (1). BNT(F) (α=0,05) = 0,9880

     (2). BNTP(F) (α=0,05) = 1,2100

Kadar total fenol pada ekstrak antioksidan bekatul beras putih yang lebih 

tinggi daripada ekstrak antioksidan beras putih pecah kulit disebabkan karena 

senyawa-senyawa fenolik lebih banyak terdapat pada bagian bekatul. Rooney and

Dykes (2007) menyatakan bahwa asam fenolik dalam serealia terdapat dalam 2 

bentuk yaitu bentuk bebas dan terikat. Asam fenolik bebas berlokasi pada lapisan 

yang lebih luar (perikarp) yang terkonsentrasi jika dalam bentuk bekatul dan dapat 

diekstrak menggunakan pelarut organik. Penelitian-penelitian menunjukkan 

bahwa asam fenolik yang terkandung dalam beras meliputi asam galat, 



protocatechuic, p-Hydroxybenzoic, vanillic, syringic, ferulic, caffeic, p-coumaric, 

dan sinapic (Rooney and Dykes, 2007).

Berdasarkan jenis pelarutnya, ekstrak antioksidan metanol dari beras putih 

pecah kulit memiliki kadar total fenol yang paling tinggi dibandingkan pelarut 

lain, sedangkan ekstrak antioksidan dari bekatul beras putih memiliki kadar total 

fenol paling tinggi dengan pelarut etanol. Ekstrak antioksidan dengan pelarut 

aseton menunjukkan kadar total fenol yang paling rendah.

Kadar total fenol yang terkandung pada ekstrak-ekstrak antioksidan 

menunjukkan kemampuan tiap pelarut dalam mengekstrak senyawa fenol yang 

memiliki polaritas sama dengan pelarut yang digunakan. Pada penelitian ini, 

pelarut metanol dan etanol mampu mengekstrak senyawa fenol paling baik 

daripada pelarut lain. Metanol dan etanol merupakan pelarut polar sehingga 

mampu mengekstrak senyawa fenol yang juga bersifat polar. Fenol berbeda 

dengan lipid yaitu lebih larut dalam air dan kurang larut dalam pelarut organik tak 

polar (Salisburry and Ross, 1995). Dalam hal ini fenol yang larut dalam air 

menunjukkan bahwa fenol bersifat polar sehingga dapat diekstrak dengan baik 

oleh metanol dan etanol. 

Pelarut metanol dan etanol memiliki kepolaran yang hampir sama namun 

metanol lebih polar daripada etanol. Hal ini ditunjukkan dengan nilai total fenol 

pada ekstrak antioksidan dari fraksi beras putih pecah kulit dimana pelarut 

metanol dan etanol menunjukkkan nilai total fenol yang tidak berbeda nyata. 

Pelarut aseton memiliki polaritas yang lebih rendah dibandingkan dengan pelarut 

lain sehingga kemampuannya dalam mengekstrak senyawa fenol rendah. Ekstrak 



antioksidan dengan pelarut aseton memiliki total fenol yang berbeda nyata dengan 

total fenol dari pelarut metanol dan etanol.

Selain ditunjukkan dengan kandungan total fenol pada tiap ekstrak 

antioksidan, kemampuan tiap pelarut dalam mengekstrak fenol juga ditunjukkan 

dengan besar kecilnya persentase fenol terekstrak. Pada Tabel 10, ditunjukkan 

persentase fenol yang terekstrak oleh tiap pelarut. Pada fraksi beras putih pecah 

kulit, persentase fenol yang terekstrak oleh pelarut metanol, etanol, dan aseton 

secara berurutan yaitu 25,2834%; 17,5187%; dan 3,7968%. Sedangkan pada 

fraksi bekatul beras putih, persentase fenol yang terekstrak oleh tiap pelarut secara 

berurutan yaitu  17,6851%; 29,1820%; dan 4,3149%. Berdasarkan data tersebut 

diketahui bahwa senyawa fenol cenderung lebih mudah terekstrak oleh pelarut 

metanol dan etanol. Hal ini dikarenakan kedua pelarut tersebut memiliki derajat 

kepolaran yang cukup tinggi untuk dapat mengekstrak fenol yang juga bersifat 

polar.

4.2.4 Total Tokoferol

Total tokoferol merupakan salah satu parameter yang juga mempengaruhi 

aktivitas antioksidan ekstrak-ekstrak antioksidan beras putih. Tokoferol 

merupakan salah satu dari 2 jenis tokol penyusun vitamin E yang juga memiliki 

sifat antioksidan. Pada penelitian ini keberadaan tokoferol dideteksi menggunakan 

sistem HPLC karena metode penentuan kadar vitamin E ini merupakan metode 

yang paling sensitif dan lebih akurat. 



Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa kadar total tokoferol yang 

terekstrak oleh pelarut metanol, etanol dan aseton pada ekstrak antioksidan beras 

putih pecah kulit secara berurut-urut yaitu 0,1277mg/ml; 1,3008mg/ml; dan 

3,7706mg/ml. Sedangkan kadar total tokoferol terekstrak pada ekstrak antioksidan 

bekatul beras putih secara berurutan yaitu 10,2568mg/ml; 14,1550mg/ml; dan 

19,9660mg/ml.

Hubungan antara jenis pelarut dengan total tokoferol pada ekstrak 

antioksidan fraksi-fraksi beras putih ditunjukkan pada Gambar 18. Pada gambar 

tersebut memperlihatkan bahwa total tokoferol ekstrak antioksidan fraksi bekatul 

beras putih lebih tinggi dari pada ekstrak antioksidan fraksi beras putih pecah 

kulit. Berdasarkan jenis pelarutnya, total tokoferol cenderung meningkat pada 

pelarut aseton baik fraksi beras putih pecah kulit maupun fraksi bekatul beras 

putih. Sedangkan metanol mempunyai nilai total tokoferol terendah untuk semua 

fraksi beras putih. 

Gambar 18. Pengaruh Jenis Pelarut terhadap Total Tokoferol pada Tiap 
Fraksi Beras Putih
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Tokoferol merupakan fraksi antioksidan lipofilik yang larut dalam minyak. 

Bekatul merupakan fraksi beras putih yang memiliki kadar minyak lebih besar 

daripada fraksi beras pecah kulit. Hal inilah yang menyebabkan tokoferol pada 

beras putih lebih terdistribusi pada bagian bekatul. Keberadaan tokoferol yang 

lebih banyak terdapat dalam fraksi bekatul beras putih ini juga didukung oleh 

hasil analisis kadar minyak terhadap bahan baku. Dari hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa kadar minyak beras  putih pecah kulit 3,4455%, sedangkan 

kadar minyak pada bekatul beras putih 10,7017%. Penelitian yang dilakukan oleh 

Duvernay et al. (2005) juga menunjukkan bahwa peningkatan kadar minyak pada 

ekstrak bekatul beras sebanding dengan peningkatan kadar vitamin E. Bekatul 

dengan kadar minyak kasar 0,106; 0,128 dan 0,171 g/g bekatul mengandung 

vitamin E sebesar 0,636; 0,820 dan 1,294 mg/g bekatul secara berurutan. Tabel 

11. menunjukkan total tokoferol pada tiap-tiap ekstrak antioksidan beras putih.

Tabel 11. Total Tokoferol pada Masing-masing Ekstrak Antioksidan

Berdasarkan jenis pelarutnya, pelarut-pelarut yang digunakan dalam 

ekstraksi fraksi-fraksi beras putih menunjukkan kecenderungan yang sama. 

Metanol memiliki kemampuan yang paling rendah dalam mengekstraksi 

tokoferol, sedangkan kemampuan mengekstrak tokoferol paling tinggi 

Ekstrak Antioksidan
Kadar Minyak 

Bahan Baku (%)
Total Tokoferol (mg/ml)

Beras 
Pecah Kulit

Metanol
3,4455

0,1277
Etanol 1,3008
Aseton 3,7706

Bekatul
Metanol

10,7017
10,2568

Etanol 14,1550
Aseton 19,9660



ditunjukkan oleh pelarut aseton. Hal ini berkaitan erat dengan kepolaran tiap 

pelarut yang digunakan dan juga kepolaran senyawa antioksidan target. 

Tokoferol merupakan antioksidan yang bersifat lipofilik sehingga dapat 

diekstrak lebih baik oleh pelarut-pelarut yang kepolarannya rendah. Dalam 

penelitian ini pelarut yang memiliki kepolaran paling rendah adalah aseton dengan 

derajat kepolaran 0,355. Sedangkan metanol dan etanol merupakan pelarut polar 

dengan derajat kepolaran 0,762 dan 0,654 sehingga bukan merupakan pelarut 

yang baik dalam mengekstrak senyawa antioksidan  non-polar seperti tokoferol. 

Marchin (1991) menyatakan bahwa tokoferol tidak larut dalam air tapi larut dalam 

lemak dan minyak. α-tokoferol bersifat tidak larut dalam air tapi dapat larut dalam 

minyak, lemak, aseton, alkohol, kloroform, eter, benzena dan pelarut lemak yang 

lain. 

Parameter aktivitas antioksidan, total fenol, dan tokoferol mempunyai 

hubungan regresi dimana besarnya aktivitas antioksidan sangat dipengaruhi oleh 

besarnya kandungan total fenol serta total tokoferol dalam suatu  ekstrak 

antioksidan. Pada penelitian ini hubungan antara parameter aktivitas antioksidan, 

total fenol dan total tokoferol ekstrak antioksidan beras putih dapat dinyatakan 

dengan persamaan regresi (Lampiran 9) :

Aktivitas antioksidan = 75,615 + 2,123fenol – 0,261tokoferol;   R2 = 0,889

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa 88,9% aktivitas antioksidan dipengaruhi 

oleh total fenol serta total tokoferol. Penurunan sedikit tokoferol sebesar 0,261 

akan menyebabkan kenaikan nilai fenol sebesar 2,123, hal ini dapat menyebabkan 

kenaikan nilai aktivitas antioksidan. Pokorny et.al. (2001) menyatakan bahwa 



reaksi cepat dari radikal DPPH (menunjukkan aktivitas antioksidan) muncul 

dengan adanya fenol dan α-tokoferol. Moreno et al. (1998) dalam Goffman and

Christine (2005) dalam penelitiannya menyatakan bahwa fenolik merupakan 

komponen utama yang bertanggung jawab dalam penangkapan radikal bebas pada 

ekstrak bekatul beras. Fenol berbeda dengan lipid yaitu lebih larut dalam air dan 

kurang larut dalam pelarut organik tak polar (Salisburry and Ross, 1995).

Sedangkan tokoferol tidak larut dalam air tapi larut dalam lemak dan minyak 

(Marchin, 1991). Ardiansyah (2008) menambahkan, disamping tokoferol dan 

gamma-oryzanol yang sebelumnya telah diketahui sebagai senyawa antioksidan, 

asam ferulat dan total fenol adalah komponen bioaktif  diketahui terdapat di dalam 

fraksi bekatul.  Selain bekatul, fraksi beras pecah kulit juga tinggi kandungan

fitonutrien yang merupakan anti-oksidan misalnya quercetin, curcumin, ellagic 

acid, catechins, dan sebagainya (Franky, 2008).

4.2.5 Rendemen

Rendemen merupakan salah satu parameter yang harus dianalisis pada 

penelitian ini, yaitu digunakan untuk mengetahui produktivitas beras putih yang 

dimanfaatkan menjadi ekstrak antioksidan. Rendemen menunjukkan rasio antara 

berat ekstrak antioksidan yang dihasilkan terhadap berat tepung fraksi-fraksi beras 

putih yang diekstrak. Dengan mengetahui rasio ini maka diharapkan dapat 

memprediksi jumlah ekstrak yang mampu dihasilkan dari sejumlah tertentu bahan 

baku. 



Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa rerata rendemen yang 

terekstrak oleh pelarut metanol, etanol dan aseton pada ekstrak antioksidan beras 

putih pecah kulit secara berurut-urut yaitu 5,7690%; 4,6894%; dan 4,4376%. 

Sedangkan rerata rendemen yang terekstrak pada ekstrak antioksidan bekatul 

beras putih secara berurutan yaitu 7,32305; 8,0931%; dan 7,1099%. 

Hubungan antara jenis pelarut dengan rerata rendemen pada ekstrak 

antioksidan dari tiap fraksi beras putih ditunjukkan pada Gambar 19. Gambar 

tersebut memperlihatkan bahwa rerata rendemen ekstrak antioksidan fraksi beras 

putih pecah kulit cenderung lebih rendah dari pada ekstrak antioksidan fraksi 

bekatul. Pelarut metanol menunjukkan rerata rendemen paling tinggi diantara 

pelarut lain pada fraksi beras putih pecah kulit, sedangkan pelarut etanol 

menunjukkan rerata rendemen tertinggi pada fraksi bekatul beras putih. Pelarut 

aseton menghasilkan ekstrak dengan aktivitas antioksidan terendah pada kedua 

fraksi beras putih. 

Gambar 19. Pengaruh Jenis Pelarut terhadap Rendemen pada Tiap Fraksi 
Beras Putih

Hasil analisis ragam menggunakan Rancangan Bersarang / Nested Design

(Lampiran3) menunjukkan bahwa rendemen antar fraksi beras putih tersebut 
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berbeda nyata (α=0,05). Sedangkan rendemen antar jenis pelarut yang tersarang 

pada tiap fraksi menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata (α=0,05). Rerata 

rendemen pada fraksi beras putih pecah kulit yaitu 4,9653%, sedangkan pada 

fraksi bekatul beras putih sebesar 7,5087%. Rerata rendemen pada fraksi-fraksi 

beras putih ditunjukkan pada Tabel 12.

Tabel 12. Rerata Rendemen pada Fraksi-Fraksi Beras Putih
Fraksi Rerata Rendemen (%)

Beras Putih Pecah Kulit
Bekatul Beras Putih

4,9653 a
7,5087 b

Keterangan:
Angka pada kolom yang diikuti abjad berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan :
BNT(F) (α=0,05) = 0,6894

Rendemen ekstrak antioksidan beras putih pecah kulit yang lebih rendah 

daripada bekatul menunjukkan bahwa pelarut-pelarut yang digunakan pada 

penelitian ini dapat mengekstrak senyawa antioksidan lebih banyak pada fraksi 

bekatul beras putih daripada beras putih pecah kulit. Hal ini dikarenakan pada 

serealia senyawa antioksidan lebih terkonsentrasi pada bagian bekatul. Sedangkan 

endosperma berpati mengandung sedikit senyawa antioksidan (Decker et al.,

2002). Selain itu, juga dikarenakan keberadaan senyawa lain dalam bekatul yang 

ikut terekstrak karena memiliki kepolaran yang sama. Wang et al. (1993) dalam

Oufnac et al. (2007) menyatakan bahwa protein dan serat terekstrak lebih tinggi 

pada bekatul daripada dari biji utuh. 

Berdasarkan analisa ragam, rendemen antar jenis pelarut yang tersarang 

pada tiap fraksi menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata. Pelarut metanol, 

etanol dan aseton menunjukkan rerata rendemen yang hampir sama baik pada 

fraksi beras putih pecah kulit maupun fraksi bekatul beras putih. Metanol 

menghasilkan rendemen yang paling besar pada fraksi beras putih pecah kulit, 



sedangkan etanol menunjukkan nilai rerata rendemen paling besar pada bekatul 

beras putih. Aseton menghasilkan rendemen yang terendah diantara kedua fraksi. 

Rendemen yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kepolaran pelarut yang 

digunakan. Urutan kepolaran pelarut dari tinggi ke rendah yaitu methanol, etanol 

dan terakhir aseton. Kepolaran pelarut ini berpengaruh terhadap komposisi kimia 

ketiga ekstrak sehingga menunjukkan hasil yang berbeda secara luas (Sun et al.,

2006 dalam Oufnac et al., 2007).

Pelarut aseton lebih banyak mengekstrak senyawa yang kurang polar 

seperti trigliserida, fitosterol, dan fosfolipid pada bekatul (Oufnac et al., 2007). 

Sedangkan Wang et al., 1993 dalam Oufnac et al., 2007 menyatakan bahwa 

pelarut metanol tidak hanya mengekstrak lipida dan senyawa kecil bermolekul 

rendah tetapi juga beberapa senyawa polar bermolekul besar seperti protein dan 

karbohidrat larut alkohol dari bagian bekatul. Hal ini juga terjadi pada pelarut 

etanol karena etanol memiliki kepolaran yang hampir sama dengan metanol. Oleh 

karena itulah rendemen oleh pelarut metanol paling besar sedangkan pelarut 

aseton menghasilkan rendemen yang paling rendah pada kedua fraksi beras putih.

4.3 Pemilihan Pelarut Terbaik

Pemilihan pelarut terbaik pada tiap fraksi beras putih dilakukan dengan 

menggunakan metode Indeks Efektifitas (De Garmo et al., 1984) dengan prosedur 

pembobotan seperti yang telah dijelaskan pada Lampiran 1. Pembobotan 

dilakukan terhadap masing-masing parameter yang meliputi: aktivitas antioksidan, 

total fenol, total tokoferol dan rendemen. Selanjutnya dihitung Nilai Efektifitas 



(NE) untuk menentukan Nilai Produk (NP). Perlakuan terbaik dipilih dari 

perlakuan yang memiliki Nilai Produk tertinggi. Hasil perhitungan pemilihan 

perlakuan terbaik disajikan pada Lampiran 4.

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa pelarut metanol pada 

fraksi beras putih pecah kulit memiliki Nilai Produk tertinggi. Sedangkan pada 

fraksi bekatul beras putih Nilai Produk tertinggi dimiliki oleh pelarut etanol. Hal 

ini menunjukkan bahwa pelarut metanol dan etanol merupakan pelarut terbaik 

pada penelitian ini dalam mengekstrak senyawa-senyawa antioksidan dari beras 

putih. Data hasil perlakuan terbaik dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Karakteristik Ekstrak Antioksidan Perlakuan Terbaik
Fraksi 
Beras Putih

Pelarut 
Terbaik

Parameter Nilai

Beras Putih 
Pecah Kulit

Metanol

Aktivitas Antioksidan (%) 86,3276
Total Fenol (mg/g) 4,0977
Total Tokoferol (mg/ml) 0,1277
Rendemen (%) 5,7690

Bekatul 
Beras Putih

Etanol

Aktivitas Antioksidan (%) 88,2078
Total Fenol (mg/g) 8,8157
Total Tokoferol (mg/ml) 14,1550
Rendemen (%) 8,0931

4.4. Aplikasi Perkecambahan pada Beras Putih

Metode perkecambahan dilakukan untuk meningkatkan senyawa 

antioksidan yang terkandung dalam beras putih. Dengan perlakuan 

perkecambahan diharapkan ekstrak yang dihasilkan memiliki sifat antioksidan 

yang lebih baik daripada ekstrak yang berasal dari beras putih tanpa perlakuan 

perkecambahan. 

Pada penelitian ini ekstraksi antioksidan pada beras putih hasil 

perkecambahan dilakukan pada fraksi beras putih pecah kulit dengan 



menggunakan pelarut metanol sebagai pelarut terbaik yang sebelumnya 

ditentukan pada tahap utama penelitian ini. Penggunaan pelarut methanol yang 

merupakan pelarut polar sesuai untuk diterapkan dalam ekstraksi perkecambahan 

pada penelitian ini karena menurut Tian 

menjelaskan bahwa ekstrak antioksidan beras pu

perkecambahan yang diekstrak dengan pelarut methanol dapat meningkatkan 

kandungan asam fenolat bebas dan asam ferulat secara signifikan. Peningkatan 

senyawa fenolik ini diikuti peningkatan aktivitas antioksidan (Lee 

Parameter yang dianalisis pada ekstrak antioksidan ini meliputi rendemen, 

aktivitas antioksidan, total fenol, dan total tokoferol. Parameter

antioksidan pada ekstrak antioksidan dari beras putih tanpa perkecambahan dan 

dengan perkecambahan dibandingkan menggunakan Uji

perbandingan antara ekstrak antioksidan dari beras putih tanpa perkecambahn dan 

dengan perkecambahan ditunjukkan pada Tabel 14.

Tabel 14. Perbandingan Ekstrak Antioksidan Beras putih Tanpa dan Dengan 
Perkecambahan

Keterangan : (1) Konsentrasi larutan ekstrak 200µL/2mL larutan DPPH

(*) = berbeda nyata dengan 

Parameter

Nilai parameter pada ekstrak antioksidan beras 

Perkecambahan
Rendemen (%)

Aktivitas 
Antioksidan 

(%)(1)

Total Fenol 
(mg/g) (fenol terekstrak 

= 25,2834%)
Total Tokoferol 

(mg/ml)

menggunakan pelarut metanol sebagai pelarut terbaik yang sebelumnya 

ap utama penelitian ini. Penggunaan pelarut methanol yang 

merupakan pelarut polar sesuai untuk diterapkan dalam ekstraksi perkecambahan 

pada penelitian ini karena menurut Tian et al. (2004) dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa ekstrak antioksidan beras putih pecah kulit hasil perlakuan 

perkecambahan yang diekstrak dengan pelarut methanol dapat meningkatkan 

kandungan asam fenolat bebas dan asam ferulat secara signifikan. Peningkatan 

senyawa fenolik ini diikuti peningkatan aktivitas antioksidan (Lee et al.,

Parameter yang dianalisis pada ekstrak antioksidan ini meliputi rendemen, 

aktivitas antioksidan, total fenol, dan total tokoferol. Parameter-

antioksidan pada ekstrak antioksidan dari beras putih tanpa perkecambahan dan 

an dibandingkan menggunakan Uji-t Independen. Data 

perbandingan antara ekstrak antioksidan dari beras putih tanpa perkecambahn dan 

dengan perkecambahan ditunjukkan pada Tabel 14.

Tabel 14. Perbandingan Ekstrak Antioksidan Beras putih Tanpa dan Dengan 

Keterangan : (1) Konsentrasi larutan ekstrak 200µL/2mL larutan DPPH

(*) = berbeda nyata dengan t = 3,182 (α=0,05)

Nilai parameter pada ekstrak antioksidan beras 
putih pecah kulit

Tanpa 
Perkecambahan

Dengan 
Perkecambahan

5,7690 7,7440

86,3276 90,0382

4,0977
(fenol terekstrak 

= 25,2834%)

5,4840
(fenol terekstrak

= 45,4225%)

0,1277 2,7859

menggunakan pelarut metanol sebagai pelarut terbaik yang sebelumnya 

ap utama penelitian ini. Penggunaan pelarut methanol yang 

merupakan pelarut polar sesuai untuk diterapkan dalam ekstraksi perkecambahan 

(2004) dalam penelitiannya 

tih pecah kulit hasil perlakuan 

perkecambahan yang diekstrak dengan pelarut methanol dapat meningkatkan 

kandungan asam fenolat bebas dan asam ferulat secara signifikan. Peningkatan 

et al., 2007).

Parameter yang dianalisis pada ekstrak antioksidan ini meliputi rendemen, 

-parameter 

antioksidan pada ekstrak antioksidan dari beras putih tanpa perkecambahan dan 

t Independen. Data 

perbandingan antara ekstrak antioksidan dari beras putih tanpa perkecambahn dan 

Tabel 14. Perbandingan Ekstrak Antioksidan Beras putih Tanpa dan Dengan 

Nilai parameter pada ekstrak antioksidan beras 

t hitung

2,0371

3,2661*

2,5506

-



Pada Tabel 12. ditunjukkan bahwa rendemen ekstrak antioksidan dari 

beras putih pecah kulit tanpa perkecambahan dan dengan perkecambahan secara 

berturut-turut yaitu 5,7690% dan 7,7440%. Hasil perbandingan menggunakan Uji-

t Independen menunjukkan bahwa rendemen beras pecah kulit tanpa 

perkecambahan tidak berbeda nyata (α= 0,05) dengan rendemen beras pecah kulit 

dengan perlakuan perkecambahan. Namun demikian, pada penelitian ini 

perlakuan perkecambahan dapat meningkatkan rendemen ekstrak antioksidan 

sebesar 34,2347% lebih besar daripada tanpa perkecambahan. Peningkatan 

rendemen pada esktrak beras putih pecah kulit berkecambah ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa hasil ekstraksi antioksidan dari 

gabah kultivar Heugkwang mengalami peningkatan setelah ada perlakuan 

perkecambahan. Rendemen ekstrak antioksidan gabah tanpa perkecambahan yaitu 

3,02±0,12%, dan setelah perkecambahan meningkat menjadi 5,58±0,28%. 

Meningkatnya rendemen pada ekstrak antioksidan beras putih 

berkecambah dikarenakan terjadinya sintesis senyawa-senyawa baru selama 

perkecambahan. Menurut Woo and Jeong (2006) dalam Lee et al. (2007), 

senyawa-senyawa baru seperti γ-aminobutyric acid (GABA), γ-oryzanol, dan 

asam-asam amino disintesis selama perkecambahan. Selain itu, saat 

perkecambahan enzim-enzim hidrolitik menjadi aktif sehingga banyak dihasilkan 

senyawa-senyawa larut yang ikut terekstrak. Lee et al., (2007) menyatakan bahwa 

hasil ekstraksi meningkat selama perkecambahan karena pati larut meningkat 

dengan adanya hidrolisis pati. Kamil (1992) juga menyatakan bahwa pada saat 

perkecambahan terjadi pemecahan makromolekul kompleks menjadi senyawa 



bermolekul kecil dan larut air seperti asam amino, asam lemak, dan gula. 

Sedangkan menurut Sianturi (2003), pada perkecambahan terjadi peningkatan 

kemampuan untuk mensintesis vitamin sehingga melipatgandakan vitamin B dan 

E pada umur tertentu. Senyawa-senyawa tersebut ada yang memiliki sifat 

antioksidan ada pula yang tidak. Namun dikarenakan sifat kelarutannya maka 

senyawa-senyawa tersebut dapat ikut terekstrak saat proses ekstraksi sehingga 

dapat meningkatkan rendemen.

Aktivitas antioksidan optimum pada ekstrak antioksidan beras putih tanpa 

perkecambahan adalah 86,3276%, sedangkan dengan perkecambahan aktivitas 

antioksidan optimumnya sebesar 90,0382%. Hasil perbandingan menggunakan 

Uji-t Independen menunjukkan bahwa antar kedua perlakuan tersebut 

menghasilkan aktivitas antioksidan yang berbeda nyata (α= 0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa ekstrak antioksidan dari beras putih pecah kulit 

perkecambahan memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi daripada tanpa 

perkecambahan pada konsentrasi 200µL/2mL DPPH.

Oksman et al. (2001) dan Kaukovirta et al. (2001) dalam Pike et al. (2007) 

menyatakan bahwa perkecambahan pendek pada serealia oat dapat meningkatkan 

aktivitas antioksidan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Lee et al. (2007) yang 

menyatakan bahwa proses perkecambahan meningkatkan aktivitas antioksidan 

pada semua kultivar gabah. Peningkatan aktivitas antioksidan ini dikarenakan 

disintesisnya senyawa-senyawa yang memiliki sifat antioksidan saat 

perkecambahan berlangsung.



Ekstrak antioksidan dari beras putih pecah kulit tanpa perkecambahan dan 

dengan perkecambahan memiliki kadar total fenol berturut-turut sebesar 4,0977 

mg/g dan 5,4840 mg/g. Hasil perbandingan menggunakan Uji-t Independen 

menunjukkan bahwa kadar total fenol kedua ekstrak antioksidan tersebut tidak 

berbeda nyata (α= 0,05). Namun demikian perlakuan perkecambahan dapat 

menaikkan kadar total fenol sebesar 1,3863 mg/g lebih tinggi daripada beras putih 

tanpa perkecambahan. 

Selain ditunjukkan dengan kandungan total fenol, kemampuan pelarut 

metanol dalam mengekstrak fenol pada ekstrak antioksidan beras pecah kulit juga 

ditunjukkan dengan besar kecilnya persentase fenol terekstrak. Berdasarkan Tabel 

14. dapat dilihat bahwa persentase fenol pada ekstrak antioksidan dari beras putih 

pecah kulit dengan perkecambahan 45,4225% lebih besar dibanding persentase 

fenol  ekstrak antioksidan dari beras putih pecah kulit tanpa perkecambahan 

25,2834%. Peningkatan senyawa fenolik pada beras perkecambahan disebabkan 

oleh meningkatnya jumlah senyawa fenolik bentuk bebas dari hidrolisis basa yang 

dikarenakan pembongkaran dinding sel selama perkecambahan (Lee et al., 2007). 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Lee et al., (2007) yaitu bahwa kadar fenolik 

total gabah beras Heugkwang sebelum perkecambahan 4,9 mg/g dan setelah 

perkecambahan meningkat menjadi 7,9 mg/g.

Hasil analisis kadar tokoferol menggunakan sistem HPLC menunjukkan 

bahwa jenis dan kadar tokoferol yang terkandung dalam ekstrak antioksidan beras 

putih perkecambahan berbeda dengan yang terdapat pada ekstrak antioksidan 



beras putih tanpa perkecambahan. Kromatogram HPLC hasil analisis tokoferol 

pada kedua jenis ekstrak tersebut ditunjukkan pada Lampiran 7. 

Kadar tokoferol total pada ekstrak antioksidan beras putih pecah kulit 

tanpa perkecambahan dan dengan perkecambahan secara berturut-turut yaitu 

0,1277 mg/ml dan 2,7859 mg/ml. Kadar tokoferol pada ekstrak beras putih yang 

dikecambahakan mengalami perubahan bila dibandingkan dengan ekstrak 

antioksidan dari beras putih tanpa perlakuan perkecambahan. 

Kadar tokoferol sebagai salah satu jenis vitamin E dalam serealia dapat 

berubah dengan perlakuan perkecambahan. Menurut Sianturi (2003), selama 

proses perkecambahan terjadi peningkatan kemampuan untuk mensintesis 

vitamin. Perkecambahan dapat melipatgandakan vitamin E pada umur tertentu 

dari pertumbuhan kecambah (24-48 jam perkecambahan). 

Pada penelitian ini, hampir semua parameter antioksidan pada perlakuan 

ekstraksi perkecambahan terhadap beras putih pecah kulit mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan yang menggunakan ekstraksi konvensional. Hal ini 

menunjukkan bahwa ekstraksi pelarut dengan bantuan gelombang mikro 

merupakan metode yang dapat mengekstrak senyawa antioksidan dari dalam beras 

putih dengan baik. 

4.5 Aplikasi Gelombang Mikro pada Ekstraksi Pelarut

Metode peningkatan antioksidan selanjutnya yaitu ekstraksi pelarut dengan 

bantuan gelombang mikro (microwave). Metode ekstraksi gelombang mikro ini 



dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ekstraksi senyawa antioksidan dari 

dalam beras putih dibandingkan dengan metode ekstraksi pelarut konvensional. 

Pada penelitian ini ekstraksi antioksidan pada beras putih dengan bantuan 

gelombang mikro dilakukan pada fraksi bekatul beras putih dengan menggunakan 

pelarut terbaiknya yaitu etanol. Penggunaan pelarut etanol yang merupakan 

pelarut polar sesuai untuk diterapkan dalam ekstraksi gelombang mikro dalam 

penelitian ini karena menurut Duvernay et al. (2005),  pelarut polar dapat 

menyerap energi gelombang mikro lebih baik daripada pelarut non-polar. 

Parameter yang dianalisis pada ekstrak antioksidan ini meliputi rendemen, 

aktivitas antioksidan, total fenol, dan total tokoferol. Parameter-parameter 

antioksidan pada ekstrak antioksidan yang diekstrak dengan metode ekstraksi 

pelarut konvensional dan ekstraksi gelombang mikro ini dibandingkan 

menggunakan Uji-t Independen. Data perbandingan antara ekstrak antioksidan 

dari metode ekstraksi konvensional dan ekstraksi gelombang mikro ditunjukkan 

pada Tabel 14.

Pada Tabel 15. ditunjukkan bahwa rendemen ekstrak antioksidan dari 

bekatul beras putih dengan ekstraksi pelarut konvensional dan ekstraksi 

gelombang mikro secara berturut-turut yaitu 13,307% dan 18,125%. Hasil 

perbandingan menggunakan Uji-t Independen menunjukkan bahwa rendemen 

ekstrak antioksidan bekatul beras putih menggunakan ekstraksi pelarut 

konvensional berbeda nyata (α= 0,05) bila dibandingkan dengan rendemen 

ekstrak antioksidan bekatul beras putih menggunakan ekstraksi gelombang mikro. 



Tabel 15. Perbandingan Ekstrak Antioksidan Menggunakan Ekstraksi 
Konvensional dan Ekstraksi Gelombang Mikro

Parameter

Nilai Param

Konvensional
Rendemen (%)

Aktivitas 
Antioksidan (%)

Total Fenol 
(mg/g)

(fenol terekstrak 
= 

Total Tokoferol 
(mg/ml)

Keterangan : (1) Konsentrasi larutan ekstrak 200µL/2mL larutan DPPH

(*) = berbeda nyata dengan 

Dalam penelitian ini ekstraksi gelombang mikro dapat meningkatkan 

rendemen ekstrak antioksidan sebesar 13,9514% lebih besar dibandingkan dengan 

ekstraksi pelarut konvensional. Menurut Nuchter 

al. (2005), ekstraksi dengan ban

yang menggunakan energi gelombang mikro untuk memanaskan pelarut dan 

sampel guna meningkatkan transfer masa solut dari matriks sampel ke dalam 

pelarut. Kombinasi pelarut dan panas dimaksudkan untuk meningkatkan ha

ekstraksi dibandingan dengan metode lain. Duvernay 

mengatakan bahwa suhu ekstraksi gelombang mikro menyebabkan struktur fisik 

bahan baku menjadi terganggu / rusak yang akan meningkatkan tingkat difusi dan 

menaikkan hasil ekstraksi.

Aktivitas antioksidan pada ekstrak antioksidan bekatul beras putih 

menggunakan ekstraksi konvensional adalah 

Tabel 15. Perbandingan Ekstrak Antioksidan Menggunakan Ekstraksi 
Konvensional dan Ekstraksi Gelombang Mikro

Nilai Parameter Pada Ekstrak Antioksidan 
Bekatul Beras Putih 

Ekstraksi 
Konvensional

Ekstraksi Gelombang 
Mikro

8,0931 9,2222

88,2078 93,1378

8,8157
(fenol terekstrak 

= 29,1820%)

10,5882
(fenol terekstrak 

= 39,9387%)

14,1550 12,6997

Keterangan : (1) Konsentrasi larutan ekstrak 200µL/2mL larutan DPPH

(*) = berbeda nyata dengan t = 3,182 (α=0,05)

Dalam penelitian ini ekstraksi gelombang mikro dapat meningkatkan 

rendemen ekstrak antioksidan sebesar 13,9514% lebih besar dibandingkan dengan 

ekstraksi pelarut konvensional. Menurut Nuchter et al. (2004) dalam Duvernay 

(2005), ekstraksi dengan bantuan gelombang mikro merupakan proses baru 

yang menggunakan energi gelombang mikro untuk memanaskan pelarut dan 

sampel guna meningkatkan transfer masa solut dari matriks sampel ke dalam 

pelarut. Kombinasi pelarut dan panas dimaksudkan untuk meningkatkan ha

ekstraksi dibandingan dengan metode lain. Duvernay et al. (2005) juga 

mengatakan bahwa suhu ekstraksi gelombang mikro menyebabkan struktur fisik 

bahan baku menjadi terganggu / rusak yang akan meningkatkan tingkat difusi dan 

ktivitas antioksidan pada ekstrak antioksidan bekatul beras putih 

menggunakan ekstraksi konvensional adalah 88,2078%, sedangkan ekstrak 

Tabel 15. Perbandingan Ekstrak Antioksidan Menggunakan Ekstraksi 

t hitung

4,3089*

7,1508*

1,3306

-

Dalam penelitian ini ekstraksi gelombang mikro dapat meningkatkan 

rendemen ekstrak antioksidan sebesar 13,9514% lebih besar dibandingkan dengan 

Duvernay et 

tuan gelombang mikro merupakan proses baru 

yang menggunakan energi gelombang mikro untuk memanaskan pelarut dan 

sampel guna meningkatkan transfer masa solut dari matriks sampel ke dalam 

pelarut. Kombinasi pelarut dan panas dimaksudkan untuk meningkatkan hasil 

(2005) juga 

mengatakan bahwa suhu ekstraksi gelombang mikro menyebabkan struktur fisik 

bahan baku menjadi terganggu / rusak yang akan meningkatkan tingkat difusi dan 

ktivitas antioksidan pada ekstrak antioksidan bekatul beras putih 

%, sedangkan ekstrak 



antioksidan yang menggunakan ekstraksi gelombang mikro memiliki aktivitas 

antioksidan sebesar 93,1378%. Hasil perbandingan menggunakan Uji-t 

Independen menunjukkan bahwa antar kedua perlakuan tersebut menghasilkan 

aktivitas antioksidan yang berbeda nyata (α= 0,05).

Data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak antioksidan dari 

bekatul beras putih menggunakan gelombang mikro memiliki aktivitas 

antioksidan yang lebih tinggi daripada ekstrak antioksidan menggunakan ekstraksi 

konvensional. Pan et al. (2003) dalam Oufnac et al. (2007) menyatakan bahwa 

suhu yang lebih tinggi yang dihasilkan dalam ekstraksi gelombang mikro dapat 

membantu melepaskan senyawa polifenolik bebas seperti fitosterol dan 

antosianin. Dimana menurut Xu et al. (2003) dalam Oufnac et al. (2007), 

senyawa-senyawa tersebut dalam serealia dan biji-bijian juga dilaporkan memiliki 

kemampuan yang lebih besar dalam penangkapan radikal bebas.

Ekstrak antioksidan dari bekatul beras putih menggunakan ekstraksi 

pelarut konvensional dan ekstraksi gelombang mikro memiliki kadar total fenol 

berturut-turut sebesar 8,8157mg/g dan 10,5882mg/g. Hasil perbandingan 

menggunakan Uji-t Independen menunjukkan bahwa kadar total fenol kedua 

ekstrak antioksidan tersebut tidak berbeda nyata (α= 0,05). Namun demikian, 

ekstraksi dengan gelombang mikro dapat menaikkan kadar total fenol sebesar 

20,1062% lebih tinggi daripada ekstrak bekatul beras putih yang menggunakan 

ekstraksi pelarut konvensional. Atau dengan kenaikan sebesar 1,7725 mg/g. 

Kemampuan pelarut etanol dalam mengekstrak fenol pada ekstrak 

antioksidan bekatul beras putih juga ditunjukkan dengan besar kecilnya persentase 



fenol terekstrak. Berdasarkan Tabel 15. dapat dilihat bahwa persentase fenol pada 

ekstrak antioksidan dari bekatul beras putih dengan bantuan gelombang mikro 

39,9387% lebih besar dibanding persentase fenol ekstrak antioksidan dari bekatul 

beras putih tanpa bantuan gelombang mikro 29,1820%. Peningkatan senyawa 

fenol pada ekstraksi gelombang mikro dikarenakan terjadinya peningkatan suhu 

ekstraksi dan energi gelombang mikro dapat merusak atau meningkatkan 

hidrolisis ikatan beberapa senyawa fenolik terikat dan menyebabkannya menjadi 

senyawa fenolik yang mudah diekstrak (Oufnac et al., 2007). 

Hasil analisis kadar tokoferol menggunakan sistem HPLC menunjukkan 

bahwa kadar tokoferol total yang terkandung dalam ekstrak antioksidan beras 

putih yang dihasilkan dari ekstraksi pelarut konvensional berbeda dengan yang 

dihasilkan dari ekstraksi gelombang mikro. Kromatogram HPLC hasil analisis 

tokoferol pada kedua jenis ekstrak tersebut ditunjukkan pada Lampiran 7.

Kadar tokoferol total pada ekstrak antioksidan bekatul beras putih 

menggunakan ekstraksi pelarut konvensional dan ekstraksi gelombang mikro 

secara berturut-turut yaitu 14,1550mg/ml dan 12,6997mg/ml. Kadar tokoferol 

pada ekstrak bekatul beras putih menggunakan ekstraksi gelombang mikro 

10,2812% lebih kecil dari ekstraksi pelarut konvensional. Hal ini menunjukkan 

bahwa ekstraksi gelombang mikro kurang dapat meningkatkan kemampuan 

pelarut etanol dalam mengekstrak tokoferol dari dalam matriks bekatul beras 

putih. Nilai tokoferol pada penelitian ini berbeda dengan pernyataan Oufnac et al. 

(2007) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa kadar tokoferol pada 

ekstraksi gelombang mikro dapat meningkat dikarenakan suhu ekstraksi dan 



energi gelombang mikro yang lebih tinggi dapat membebaskan tokoferol 

teresterifikasi menjadi bentuk yang lebih mudah diekstrak.

Penurunan nilai tokoferol pada ekstrak bekatul beras putih menggunakan 

ekstraksi gelombang mikro dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian penggunaan 

waktu proses ekstraksi dalam sistem gelombang mikro. Pada penelitian ini waktu 

ekstraksi yang digunakan dalam sistem gelombang mikro adalah 20 menit. 

Yoshida et al. (2009) dalam penelitiannya melaporkan bahwa total tokoferol pada 

biji kedelai dengan perlakuan gelombang mikro memperlihatkan nilai yang 

menurun sebesar 20% dengan waktu ekstraksi selama 20 menit. Pemanasan yang 

lama dalam sistem “microwave” dapat menyebabkan kerusakan minyak dimana 

tokoferol larut didalamnya. Marchin (1991) menyatakan bahwa tokoferol tidak 

larut dalam air tapi larut dalam lemak dan minyak. α-tokoferol bersifat tidak larut 

dalam air tapi dapat larut dalam minyak, lemak, aseton, alkohol, kloroform, eter, 

benzena dan pelarut lemak yang lain. 

Pada penelitian ini, hampir semua parameter antioksidan pada perlakuan 

ekstraksi gelombang mikro terhadap bekatul beras putih mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan yang menggunakan ekstraksi konvensional, kecuali pada 

parameter tokoferol. Hal ini menunjukkan bahwa ekstraksi pelarut dengan 

bantuan gelombang mikro merupakan metode yang dapat mengekstrak senyawa 

antioksidan dari dalam beras putih dengan baik. Namun juga diperlukan 

penentuan kondisi khusus sehingga tokoferol dapat dipertahankan.



4.5 Kestabilan Oksidatif Minyak Goreng Sawit non-TBHQ dengan 
Penambahan Ekstrak Antioksidan Beras Putih

Stabilitas oksidatif dapat diartikan sebagai kemampuan lemak, minyak 

atau makanan berlemak dalam mempertahankan kesegaran, rasa, dan baunya 

selama penyimpanan atau penggunaan (Tranggono, 1999). Pada penelitian ini, 

tingkat kerusakan minyak sawit pada pemanasan suhu 60 oC diketahui dengan 

mengukur perubahan bilangan peroksida hingga 10 hari inkubasi panas (240 jam).

Pada penelitian ini, ekstrak antioksidan beras putih yang diaplikasikan ke 

dalam minyak sawit adalah ekstrak antioksidan dari fraksi beras putih pecah kulit 

dan bekatul beras putih yang menggunakan pelarut etanol (ekstrak antioksidan 

beras putih perlakuan terbaik). Selain itu juga dilakukan perbandingan dengan 

minyak sawit yang diberi penambahan BHT dan juga minyak sawit kontrol (tanpa 

penambahan antioksidan). Grafik hubungan antara periode inkubasi dan bilangan 

peroksida tiap sampel minyak ditunjukkan pada Gambar 20.

Gambar 20. Hubungan antara Periode Inkubasi dan Bilangan Peroksida 
Antar Sampel Minyak Sawit
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Grafik yang menggambarkan perubahan bilangan peroksida selama 

inkubasi panas dalam Gambar 20. memperlihatkan bahwa semua perlakuan pada 

minyak sawit baik dengan penambahan antioksidan maupun minyak sawit kontrol 

ternyata menunjukkan terjadinya peningkatan bilangan peroksida dengan 

bertambahnya waktu / periode inkubasi panas. Peningkatan bilangan peroksida ini 

menunjukkan terjadinya perubahan oksidatif pada minyak sawit karena perlakuan 

panas. Allen and Hamilton (1994) menyatakan bahwa kerusakan oksidatif 

disebabkan oleh proses oksidasi lemak dan melibatkan produk antara, seperti 

hidroperoksida dan peroksida. Data perubahan bilangan peroksida oleh tiap 

perlakuan antioksidan pada interval waktu tertentu ditunjukkan dalam Tabel 16.

Tabel 16. Hubungan Antara Periode Inkubasi Panas dan Bilangan Peroksida

Periode 
Inkubasi

(jam)

Bilangan Peroksida pada minyak sawit (meq/kg)

Ekstrak 
Antioksidan Beras 
Putih Pecah Kulit

Ekstrak 
Antioksidan 

Bekatul 
Beras Putih

Antioksidan 
BHT

Kontrol

20
30
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240

0,8513
0,8531
0,8582
1,7052
2,4586
2,5646
4,2559
4,2732
5,962
5,9626
5,9775
7,6669
8,5413

0,8527
0,8561
0,8572
2,5423
2,551
2,5578
2,5767
2,4035
4,2803
4,2833
5,9814
5,9831
5,9973

0,850
0,850
0,850
0,852
0,855
2,555
3,390
3,423
4,253
4,261
5,110
5,113
5,137

0,858
1,104
2,571
2,555
2,552
2,555
4,258
4,276
5,993
6,793
8,973

10,312
11,524

Berdasarkan Tabel 16. perubahan bilangan peroksida pada minyak sawit 

dengan penambahan ekstrak antioksidan bekatul beras putih berada dalam kisaran 



0,8527 hingga 5,9973 meq/kg. Pada minyak sawit dengan penambahan ekstrak 

antioksidan beras putih pecah kulit, perubahannya berkisar antara 0,8513hingga 

8,9973 meq/kg. Penambahan BHT pada minyak sawit menunjukkan perubahan 

bilangan peroksida antara 0,850 dan 5,137 meq/kg. Sedangkan perubahan 

bilangan peroksida pada  minyak sawit tanpa penambahan antioksidan yaitu 0,858 

hingga 11,524 meq/kg. 

Pengukuran bilangan peroksida pada periode awal inkubasi panas (jam ke-

20), semua sampel minyak menunjukkan hasil yang relatif sama yaitu sebesar ≈ 

0,85 meq/kg. Namun dengan bertambahnya periode inkubasi panas, masing-

masing sampel menunjukkan tingkat perubahan bilangan peroksida yang berbeda-

beda. 

Kecepatan berubahnya bilangan peroksida dapat dilihat dari besar kecilnya 

nilai slope pada kurva regresi linier masing-masing sampel minyak sawit. Nilai 

slope yang semakin besar menunjukkan bahwa bilangan peroksida mengalami 

perubahan yang signifikan dan sebaliknya. Pada Gambar 20., nilai slope untuk 

sampel minyak sawit dengan penambahan antioksidan BHT, ekstrak antioksidan 

bekatul beras putih, ekstrak antioksidan beras putih pecah kulit, dan tanpa 

penambahan antioksidan (minyak kontrol) secara berturut-turut yaitu 0,023; 

0,024; 0,035; dan 0,045.

Berdasarkan nilai slope pada kurva tiap sampel minyak sawit tersebut 

diketahui bahwa minyak sawit dengan penambahan ekstrak antioksidan bekatul 

beras putih dan BHT memiliki nilai slope yang hampir sama. Hal ini 

menunjukkan bahwa kecepatan  perubahan bilangan peroksida pada kedua sampel 



minyak sawit itu adalah setara. Nilai slope kedua macam sampel minyak sawit 

tersebut lebih kecil dibandingkan nilai slope untuk sampel minyak sawit dengan 

penambahan ekstrak antioksidan beras putih pecah kulit. Hal ini berarti ekstrak 

antioksidan beras putih pecah kulit memiliki kemampuan penghambatan reaksi 

oksidasi yang paling rendah dari pada ekstrak antioksidan dari bekatul beras putih 

dan BHT. Nilai slope yang hamper sama antara BHT dan ekstrak antioksidan 

bekatul beras putih menunjukkan bahwa kemampuan antioksidan BHT pada 

konsentrasi 75 µg/g setara dengan kemampuan antioksidan ekstrak bekatul beras 

putih pada konsentrasi 2500 µg/g.

Minyak sawit kontrol menunjukkan perubahan bilangan peroksida yang 

paling cepat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai slope yang paling besar daripada 

sampel minyak sawit lain. Dalam penelitian ini minyak sawit kontrol berfungsi 

untuk menginformasikan  tingkat kerusakan oksidatif bila minyak sawit tersebut 

tidak diberi antioksidan. Tanpa penambahan antioksidan dari luar, sebenarnya 

minyak sawit sudah memiliki senyawa antioksidan yang terkandung secara 

alamiah. Menurut Sianturi (2002), minyak sawit mengandung komponen aktif 

yang berfungsi sebagai antioksidan yaitu karotenoid, tokoferol dan tokotrienol. 

Namun Sebayang (2000) menyatakan bahwa pada umumnya antioksidan alami 

yang terdapat dalam minyak nabati tidaklah cukup untuk menghambat proses 

ketengikan atau kerusakan pada minyak. Untuk menghambat proses kerusakan 

pada minyak tersebut maka perlu ditambahkan antioksidan sitentis.

Berdasarkan kecepatan peningkatan bilangan peroksida, maka urutan 

kemampuan senyawa antioksidan dalam minyak sawit dari yang tertnggi yaitu 



BHT, ekstrak antioksidan bekatul  kemudian ekstrak antioksidan beras putih 

pecah kulit. Namun bila dilihat dari standar  mutu minyak goreng, maka minyak 

sawit yang paling lama mencapai bilangan peroksida 1 meq/kg adalah minyak 

sawit yang paling stabil diantara sampel minyak lainnya. Dengan kata lain, 

antioksidan yang ditambahkan ke dalam minyak sawit tersebut memiliki 

kemampuan antioksidan yang relatif paling baik daripada antioksidan lain. 

Menurut Koswara (2009), Standard Industri Indonesia (SII.0003-72) menetapkan 

mutu minyak goreng yaitu bilangan peroksida maksimum 1,0 meq/kg.

Berdasarkan standard mutu minyak goreng tersebut, maka antioksidan 

dalam penelitian ini yang memiliki kemampuan antioksidan paling besar adalah 

BHT, sedangkan ekstrak antioksidan beras putih pecah kulit memiliki kemampuan 

antioksidan yang paling rendah. Urutan kemampuan senyawa antioksidan dalam 

menghambat terjadinya penurunan mutu minyak sawit mulai dari yang tertinggi 

yaitu BHT, ekstrak antioksidan bekatul kemudian ekstrak antioksidan beras pecah 

kulit.

Kemampuan tiap antioksidan sangat dipengaruhi oleh struktur kimiawi  

antioksidan yang memiliki gugus-gugus fungsional tertentu yang mekanisme 

antioksidannya. Pada penelitian ini BHT dalam minyak sawit menunjukkan 

kemampuan antioksidan yang paling besar. Hal ini dikarenakan BHT merupakan 

antioksidan sintetis. Antioksidan sintetis memiliki aktivitas yang tinggi dalam 

konsentrasi rendah tapi penggunaannya semakin dibatasi karena memiliki dampak 

negatif bagi kesehatan (Madhavi et al., 1996).



Ekstrak antioksidan beras putih cenderung memiliki kemampuan 

antioksidan yang lebih rendah daripada BHT. Hal ini dikarenakan ekstrak 

antioksidan beras putih bukan senyawa antioksidan murni sehingga masih 

mengandung komponen-komponen lain yang tidak memiliki sifat antioksidan. 

Ketidakmurnian ini menurunkan aktivitas antioksidannya. Sedangkan BHT 

merupakan antioksidan sintetis yang kemurniannya tinggi. Selain itu struktur 

kimia yang berbeda juga mempengaruhi aktivitas antioksidannya.

Kemampuan penghambatan reaksi oksidasi oleh ekstrak bekatul beras 

putih lebih besar daripada ekstrak beras putih pecah kulit. Hal ini sesuai dengan 

hasil analisa awal terhadap ekstrak antioksidan beras putih ini yaitu bahwa ekstrak 

antioksidan bekatul beras putih memiliki aktivitas antioksidan yang lebih besar 

daripada beras putih pecah kulit. 



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengaruh fraksi beras putih terhadap tiap parameter antioksidan yaitu 

berbeda nyata terhadap rendemen, aktivitas antioksidan, total fenol dan total 

tokoferol. Pengaruh jenis pelarut terhadap tiap parameter antioksidan yaitu 

berbeda nyata terhadap, aktivitas antioksidan, total fenol, dan total tokoferol, 

tetapi tidak berbeda nyata terhadap rendemen.

Metanol merupakan pelarut terbaik dalam mengekstrak senyawa 

antioksidan dari fraksi beras putih pecah kulit, sedangkan etanol merupakan 

pelarut terbaik dalam mengekstrak senyawa antioksidan dari fraksi bekatul beras 

putih. Karakteristik ekstrak antioksidan beras putih pecah kulit perlakuan terbaik 

yaitu: aktivitas antioksidan 86,3276%; total fenol 4,0977 mg/g; total tokoferol 

0,1277 mg/ml; dan rendemen 5,7690%. Sedangkan karakteristik ekstrak 

antioksidan bekatul beras putih perlakuan terbaik yaitu: aktivitas antioksidan 

88,2078%; total fenol  8,8157mg/g; total tokoferol 14,1550 mg/ml; dan rendemen 

8,0931%.

Ekstraksi dengan perkecambahan dapat meningkatkan rendemen, aktivitas 

antioksidan, total fenol dan total tokoferol secara signifikan. Ekstraksi dengan 

gelombang mikro meningkatkan rendemen, aktivitas antioksidan, dan total fenol 

secara signifikan, tetapi menurunkan total tokoferol dibandingkan dengan ekstrak 

antioksidan dari ekstraksi pelarut konvensional.

Urutan kemampuan senyawa antioksidan dalam menghambat terjadinya 

penurunan mutu minyak sawit dimulai dari yang tertinggi yaitu BHT kemudian 



ekstrak antioksidan bekatul  dan yang terakhir adalah ekstrak antioksidan beras 

pecah kulit.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pemurnian senyawa antioksidan sehingga memudahkan 

dalam pengaplikasiannya.

2. Perlu disediakan seperangkat peralatan  “microwave” standard 

laboratorium sehingga proses ekstraksi bisa berjalan dengan efektif dan 

efisien.

3. Perlu dilakukan penentuan suhu dan lama ekstraksi antioksidan bekatul 

beras putih dalam sistem “microwave” dengan tepat sehingga didapatkan 

nilai tokoferol yang optimum.
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