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Pengalengan Ikan Lemuru. 
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RINGKASAN 

 

Serat sawit merupakan sumber fosfolipid yang potensial dengan kadar 

mencapai 1,02%. Salah satu upaya untuk meningkatkan nilai fungsional dari 

senyawa fosfolipid adalah dengan memodifikasi gugus asil dengan asam lemak 

omega-3 melalui reaksi asidolisis menghasilkan fosfolipid terstruktur kaya 

omega-3. Sumber asam lemak omega-3 dapat diperoleh dari minyak hasil 

samping pengalengan ikan lemuru yang diproses menjadi konsentrat dengan 

metode kristalisasi urea. Sintesis fosfolipid terstruktur dapat dilakukan secara 

enzimatis menggunakan lipase Rhizomucor miehei yang memiliki spesifisitas 

yang tinggi untuk menstrukturkan asam lemak omega-3 pada fosfolipid di posisi 

sn-1. Tujuan dari penelitian adalah menentukan rasio asam lemak : fosfolipid dan 

lama reaksi yang optimum untuk menghasilkan fosfolipid terstruktur dengan 

derajat inkorporasi asam lemak omega-3 yang tertinggi. 

Penelitian ini dilakukan dengan Metode Permukaan Respon menggunakan 

Rancangan Komposit Pusat yang terdiri dari 2 variabel yaitu: rasio asam 

lemak:fosfolipid = 2,5 :1;  3,5:1;  4,5:1 (b/b) dan lama reaksi = 12, 24, 36 jam. 

Analisis data dilakukan dengan program Design Expert DX 7.1.6. 

Optimasi proses sintesis dengan metode permukaan respon menghasilkan 

persamaan model regresi kuadratik aktual sebagai berikut: 

Y = -1188,02 + 643,05A + 42,03B – 0,91AB – 84,80A
2
 – 0,78B

2
, di mana A = 

rasio asam lemak dan B = lama reaksi. Hasil analisis Kanonik menunjukkan 

kondisi optimum proses sintesis fosfolipid terstruktur diperoleh pada rasio asam 

lemak:fosfolipid 3,66:1 (b/b) dengan lama reaksi 24,95 jam. Kadar EPA dan DHA 

total hasil optimasi sebesar 965,37 mg/100g dengan derajat inkoporasi EPA 

17,04% dan DHA 10,54%. Pada profil fosfolipid terstruktur terlihat adanya 

pengayaan beberapa jenis asam lemak baru, antara lain: asam linoleat, asam 

linolenat, EPA dan DHA. Sementara urutan kereaktifan lipase R. miehei dalam 

menginkorporasikan EPA dan DHA pada masing-masing fraksi fosfolipid, yaitu: 

PE>PG>PI>DPG>PC>PA. 

 

  

Kata kunci: Fosfolipid terstrukur, asam lemak omega-3, lipase Rhizomucor miehei 

                   serat sawit, minyak hasil samping pengalengan lemuru.  

 

 

 



NUR KHOLIS. 0511010058. Synthesis Optimization of Structured 

Phospholipids Enriched with Omega-3 Fatty Acids by Rhizomucor miehei 

Lipase Between Phospholipids from Palm Pressed Fiber and Omega-3  Fatty 

Acids Concentrate from By Product of Lemuru Canning Process. 

Supervisor: Dr. Teti Estiasih, STP. MP. 

 

 

SUMMARY 

 

Palm pressed fiber was a potential source of phospholipids with the 

concentration of 1,02%. One way to improve the functional properties of 

phospholipids was by modification of its asil group with omega-3 fatty acids 

through acidolysis reaction produce structured phospholipids rich omega-3. 

Source of omega-3 fatty acids could be derived from oil of by product of lemuru 

canning process that was processed to be a concentrate form by urea 

crystallization method. Synthesis of structured phospholipids could be done by 

enzymatic reaction using Rhizomucor miehei lipase that had high specificity to 

incorporate omega-3 fatty acids into phospholipid structure at sn-1 position. The 

aim of this research was to determine optimum point of fatty acids to 

phospholipids ratio and reaction time in order to be obtained the highest degree of 

omega-3 incorporation on structured phospholipids. 

Optimization process used Response Surface Method (RSM) with Central 

Composite Design that consist of two variables, ratio of fatty acids to 

phospholipids = 2,5 :1;  3,5:1;  4,5:1 (w/w) and reaction time = 12, 24, 36 hours. 

The data was analyzed by Design Expert DX 7.1.6 software program. 

The result of response surface analyzes gave an equation of quadratic 

model, Y = -1188,02 + 643,05A + 42,03B – 0,91AB – 84,80A
2
 – 0,78B

2
, where 

A= ratio of fatty acids to phospholipids and B = reaction time. Then, the result of 

Canonic analyzes showed that the optimum condition of synthesis process of 

structured phospholipids was obtained at ratio of fatty acids to phospholipids 

3,66:1 and reaction time of 24,95 hours. At this optimum condition, EPA and 

DHA total concentrations was 965,37 mg/100g with the incorporation degree of 

EPA 17,04% and DHA 10,54%. From the profile of structured phosholipids 

showed that there was an enrichment of some kinds of new fatty acids, such as: 

linoleic acid, linolenic acid, EPA and DHA.  Meanwhile, the following order of R. 

miehei lipase reactivity to incorporate EPA and DHA into each fractions of 

phospholipids was PE>PG>PI>DPG>PC>PA. 

  

Key words: structured phospholipids, omega-3 fatty acids, Rhizomucor miehei 

lipase, palm fiber, oil from lemuru canning process by product. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fosfolipid merupakan pengemulsi yang telah diaplikasikan secara luas 

pada produk makanan, farmasi dan kosmetik (Schneider, 2001). Selama ini, 

fosfolipid komersial dieksplorasi dari sumber kedelai dan kuning telur (Hara, et 

al., 2002). Namun, menurut Choo, et al. (2004) fosfolipid dapat pula diekstrak 

dari limbah serat sawit dengan kadar mencapai 4,68% menggunakan pelarut 

etanol. Sementara, Indonesia sendiri merupakan produsen kelapa sawit terbesar di 

dunia dengan potensi limbah serat sawit sebesar 11,2 juta ton per tahun 

(Rasmawan, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas fosfolipid dari 

sumber limbah serat sawit di Indonesia dapat mencapai 524.160 ton per tahun. 

Selain sebagai pengemulsi, fosfolipid juga memiliki sifat fungsional 

sebagai antioksidan alami (Vikbjerg, et al., 2007). Sifat fungsional dari fosfolipid 

ditentukan dari jenis rantai asam lemak yang terikat pada kerangka gliserol. Untuk 

meningkatkan nilai fungsional fosfolipid dapat dilakukan dengan memodifikasi 

struktur rantai asam lemak fosfolipid melalui reaksi trans-esterifikasi. Donor asam 

lemak baru yang banyak distrukturkan pada kerangka fosfolipid adalah jenis asam 

lemak omega-3 rantai panjang, yaitu EPA dan DHA (Haraldsson and 

Thorarensen, 1999; Peng et al., 2002; Lyberg, et al., 2005; Vikbjerg, et al., 2007). 

Asam lemak omega-3 ini merupakan komponen yang berperan penting 

dalam perkembangan jaringan otak dan retina (Salem, et al., 2001), serta 

memelihara kesehatan jantung (de Lorgeril and Salen, 2003). Salah satu sumber 

asam lemak omega-3 yang potensial adalah ikan lemuru (Sardinella longiceps). 



Berdasarkan penelitian Putra (2009) minyak hasil samping industri pengalengan 

lemuru mengandung komponen asam lemak omega-3 sebesar 35,02%. Sementara 

jika dijadikan konsentrat dengan metode kristalisasi urea, asam lemak omega-

3nya dapat ditingkatkan hingga mencapai kadar 57,81%.  

Proses sintesis fosfolipid terstruktur asam lemak omega-3 dapat dilakukan 

melalui reaksi asidolisis enzimatis menggunakan enzim lipase dari Rhizomucor 

miehei. Pada penelitian sebelumnya, penggunaan enzim lipase dari Rhizomucor 

miehei telah terbukti efektif dalam strukturisasi fosfatidilkolin dengan EPA dan 

DHA (Haraldsson and Thorarensen, 1999), fosfatidilkolin dengan CLA (Hossen 

and Hernandez, 2005), fosfatidilkolin dengan asam oleat (Wongsakul, et al., 

2004) dan fosfatidilkolin dengan asam kaprilat (Vikbjerg, et al., 2005a). Namun 

belum diketahui secara pasti efektifitas lipase Rhizomucor miehei dalam 

menginkorporasikan konsentrat asam lemak omega-3 dari minyak hasil samping 

pengalengan lemuru pada struktur fosfolipid yang berasal dari limbah serat sawit. 

Beberapa faktor kritis yang menentukan derajat inkorporasi tersebut 

adalah rasio asam lemak : fosfolipid dan lama reaksi sintesis (Haraldsson and 

Thorarensen, 1999). Oleh karena itu, perlu dilakukan proses optimasi terhadap 2 

variabel tersebut untuk menghasilkan fosfolipid terstruktur asam lemak omega-3 

dengan derajat inkorporasi yang tertinggi. Harapannya dari penelitian ini dapat 

diperoleh proses yang efektif dalam memproduksi senyawa fosfolipid baru yang 

memiliki sifat multifungsional. 

 

 

 



1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah umenentukan kondisi optimum proses 

sintesis fosfolipid terstruktur dari variabel rasio asam lemak : fosfolipid dan 

lama reaksi untuk menghasilkan fosfolipid terstruktur dengan derajat 

inkorporasi asam lemak omega-3 yang tertinggi. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a. Peningkatan manfaat limbah minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru 

sebagai konsentrat asam lemak omega-3. 

b. Peningkatan manfaat limbah serat sawit sebagai sumber fosfolipid untuk 

pengemulsi alami. 

c. Peningkatan nilai fungsional fosfolipid dari serat sawit menjadi fosfolipid 

yang mengandung asam lemak omega-3. 

d. Meningkatkan nilai kepraktisan aplikasi fosfolipid dan asam lemak omega-3 

pada produk pangan. 

 

1.4 Hipotesis  

Diduga pada proses sintesis fosfolipid serat sawit yang terstruktur  dengan 

asam lemak omega-3 ikan lemuru, penggunaan rasio asam lemak : fosfolipid 

3,5 : 1 (b/b) dan lama reaksi 24 jam akan menghasilkan derajat inkorporasi 

asam lemak omega-3 tertinggi pada struktur fosfolipid. 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) 

2.1.1 Karakteristik Kelapa Sawit 

Kelapa sawit memiliki 2 spesies yang digunakan untuk bahan baku 

produksi minyak kelapa sawit, yaitu Elaeis guineensis, berasal dari Afrika Barat 

di antara Angola dan Gambia, dan spesies Elaeis oleifera, berasal dari Amerika 

Tengah dan Amerika Selatan. Kelapa sawit memiliki ketinggian mencapai 24 

meter. Bunga dan buahnya berupa tandan dan bercabang banyak. Buahnya kecil 

dan apabila masak, berwarna merah kehitaman. Daging buahnya padat, daging 

dan kulit buahnya mengandung minyak (Deperin, 2007). Menurut Abdullahi et al. 

(2004) tanaman sawit yang banyak ditanam di Indonesia dan Malaysia termasuk 

spesies Elaeis guineensis. 

Klasifikasi tumbuhan sawit adalah sebagai berikut (Deperin, 2007): 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Ordo  : Arecales 

Famili  : Arecaceae 

Jenis  : Elaeis 

Spesies : Elaeis guineensis                    Gambar 1. Kelapa sawit (Hai, 2002) 

 

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan bagi Indonesia. Sejak tahun 

2006 Indonesia telah menjadi negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia 



mengalahkan Malaysia (Deperin, 2007). Sejak tahun 1970, perkebunan kelapa 

sawit terus berkembang. Luas lahan meningkat dari 133.298 hektar menjadi 

sekitar 7,12 juta hektar pada tahun 2009. Selama masa itu, industri kelapa sawit 

menghasilkan peningkatan CPO dari 216.827 ton dan diperkirakan menjadi 17,71 

juta ton pada tahun 2009 (Kompas, 2008). Peningkatan produksi kelapa sawit 

Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik produksi minyak kelapa sawit (FAS, 2008) 

 

2.4.2 Limbah Serat Kelapa Sawit 

Dengan semakin meningkatnya produksi minyak kelapa sawit, maka 

secara otomatis limbah hasil pengolahan minyak yang dihasilkan juga akan 

semakin meningkat. Mulai dari hulu sampai hilir proses pengolahan minyak 



kelapa sawit akan dihasilkan berbagai jenis limbah, baik padat maupun cair. 

Potensi limbah pengolahan minyak kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 1. 

  Tabel 1. Potensi limbah pengolahan CPO di Indonesia per tahun 

Bahan limbah 
Jumlah limbah 

 (juta ton) 

Tandan kosong 

Serat sawit 

Lumpur sawit 

Solid membran 

Bungkil inti sawit 

Cangkang 

540 

11,2 

7,6 

40 

8,6 

7,6 

           Sumber: Rasmawan (2009) 

Secara garis besar buah kelapa sawit terdiri dari serabut buah (pericarp) 

dan inti (kernel) (Gambar 3). Serat buah kelapa sawit terdiri dari tiga lapis yaitu 

lapisan  luar atau kulit buah yang disebut pericarp, lapisan sebelah dalam disebut 

mesocarp atau pulp dan lapisan paling dalam disebut endocarp. Inti kelapa sawit 

terdiri dari lapisan kulit biji (testa), endosperm dan embrio. Mesocarp 

mengandung kadar minyak rata-rata sebanyak 56%, inti (kernel) mengandung 

minyak sebesar 44%, dan endocarp tidak mengandung minyak (Pasaribu, 2004).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Bagian-bagian buah kelapa sawit (Azian, 1995) 

 



Dalam hal ini mesocarp merupakan komponen utama dari buah sawit yang 

menyusun sekitar 60% dari berat total buah. Dari jumlah mesocarp tersebut,  

sebesar 39% merupakan komponen minyak sawit, 20% serat sawit, dan 10% 

komponen air (Bockish, 1998). Limbah serat sawit merupakan limbah hasil 

pengepresan bagian mesocarp kelapa sawit yang telah diambil bagian minyaknya. 

Serat sawit ini mengandung protein kasar sekitar 4% dan serat kasar 36% (lignin 

26%) (Rasmawan, 2009) Secara rinci berikut ini adalah diagram alir proses 

pengolahan kelapa sawit:  
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Gambar 4. Diagram alir proses pengolahan kelapa sawit (Deperin, 2007). 

 

Limbah serat sawit memiliki beberapa manfaat yang bisa diterapkan untuk 

meningkatkan nilai ekonomisnya, antara lain (Deperin, 2007): 

a. Sebagai alternatif bahan bakar boiler 

b. Sebagai bahan pembuatan biobriket 

c. Sebagai pakan ternak (Rasmawan, 2009) dan pupuk kompos 

d. Sebagai bahan pembuatan papan partikel 

e. Sebagai sumber penghasil bahan emulsifier alami (Choo, et al., 2004)  

 

2.2 Fosfolipid 

2.2.1 Struktur dan Klasifikasi Fosfolipid 

Secara umum berdasarkan rantai utamanya, senyawa fosfolipid dibedakan 

menjadi 2, yaitu gliserofosfolipid dan spingofosfolipid (Wehrmuller, 2007). 

Dalam penelitian ini fosfolipid yang digunakan adalah jenis gliserofosfolipid atau 

fosfogliserida, yaitu ialah suatu gliserida yang mengandung fosfor dalam bentuk 

ester asam fosfat (Poedjiadi, 1994). Struktur fosfolipid dibangun dari 1 buah 

kerangka gliserol, 2 buah asam lemak (R’ dan R”) yang teresterifikasi pada posisi 

sn-1 dan sn-2, serta gugus fosfat yang mengikat suatu rantai karbon R (Gambar 5) 

(Fahy, et al., 2005).  

 

 

Gambar 5. Struktur fosfolipid (Fahy, et al., 2005) 

 



Gugus asam lemak bersifat hidrofobik sementara gugus fosfat bersifat 

hidrofilik. Karena itulah, fosfolipid memiliki sifat ampifilik yang memungkinkan 

berperan sebagai emulsifier. Jenis-jenis fosfolipid dapat dibedakan berdasarkan 

jenis rantai R yang terikat pada gugus fosfat, sesuai pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Jenis-jenis fosfolipid berdasarkan gugus R 

Jenis Fosfolipid Jenis Gugus R Struktur Gugus - R 

Asam fosfatidat (PA) Hidrogen        H 

 

Fosfatidilgliserol (PG) 

 

Gliserol 

 

 

 

 

Fosfatidilkolin (PC) 

 

Kolin 

 

 

 

 

 

Fosfatidiletanolamin (PE) 

 

Etanolamin 

 

 

 

 

Fosfatidilserin (PS) 

 

Serin 

 

 

 

 

 

Fosfatidilinositol (PI) 

 

Inositol 

 

 

 

 

Sumber: Fahy, et al. (2005) 

 



Sementara, jenis asam lemak yang terikat pada gugus sn-1 dan sn-2 

tergantung dari sumber fosfolipidnya. Komposisi asam lemak dari beberapa 

sumber fosfolipid dapat dilihat pada Gambar 6. Panjang rantai asam lemak dan 

derajat saturasinya (jumlah rantaiu ganda) akan menentukan sifat fisikokimia dan 

fungsional dari fosfolipid tersebut (Bitman and Wood, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.2 Fosfolipid dari Limbah Serat Sawit 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Distribusi jenis asam lemak pada rantai fosfatidilkolin  

(Bitman and Wood, 1990) 



2.2.2 Fosfolipid dari Limbah Serat Sawit 

Fosfolipid dapat ditemukan pada hampir semua jenis makanan bernutrisi 

bagi manusia. Fosfolipid banyak terakumulasi pada bagian membran sel bahan 

pangan hewani maupun nabati (Biesalski and Grimm, 1999). Kedelai merupakan 

sumber fosfolipid nabati utama di alam, namun sumber fosfolipid lain yang juga 

tinggi antara lain: telur, susu, dan beberapa sayuran (Schneider, 2001), termasuk 

juga serat dari limbah pengolahan kelapa sawit (Choo, et al., 2004).  

Minyak sawit kasar (CPO) mengandung fosfolipid relatif rendah yaitu 

antara 5-130 ppm. Proses penggilingan basah dalam ekstraksi minyak sawit 

mengurangi kandungan alami fosfolipid minyak sawit. Sebagian besar fosfolipid 

masih berada dalam limbah serat sawit (palm-pressed fiber) dan lumpur sawit 

(sludge) (Goh, et al., 1982). Sementara kandungan fosfolipid pada minyak hasil 

pemurnian kembali dari bleaching earth (blotong) sebesar 15,8 ppm sampai 19,3 

ppm (Kheang et al., 2006).  

Sambanthamurthi, et al. (2000) menyatakan bahwa jumlah fosfolipid 

dalam larutan ekstrak mesocarp adalah 1000-2000 ppm, sedangkan dalam minyak 

sawit kasar hanya terdapat 20-80 ppm fosfolipid. Menurut Choo, et al. (2004) 

kandungan fosfolipid di dalam serat sawit dengan pelarut etanol dapat mencapai 

4,68% dan 0,1367% dengan pelarut heksan. Dengan demikian, jika produksi 

limbah serat sawit sebesar 11,2 juta ton, maka dapat dihasilkan fosfolipid sebesar 

524.160 ton produk fosfolipid per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa serat kelapa 

sawit sangat potensial untuk diproses menjadi produk fosfolipid komersial. 



Kandungan dan jenis fosfolipid dari masing-masing bahan tersebut 

berbeda-beda, sesuai pada tabel berikut ini: 

Tabel 3. Kadar dan jenis fosfolipid dari berbagai sumber 

Sumber 

Total 

fosfo

lipid 

(%) 

PC 

(%) 

PE 

(%) 

PI 

(%) 

PS 

(%) 

PG 

(%) 

PA 

(%) 

SM 

(%) 

Lain-

lain 

(%) 

Kedelai 
2 

1,8 
1 

44,8 26,2 14,0 - - - - 15,0 

Telur 
2
 3,5 

1
 76,9 16,6 - - - - 2,3 4,2 

Susu 
3
 004 26,0 35,7 6,3 7,2 - - 23,0 4,2 

CPO 
4
 130 

ppm 
36,0 24,0 22,0 - 9,0 3,0 - 2,0 

Serat 

sawit 
5
 

4,68 44,6 26,7 - - 12,9 15,7 - - 

1 
Souci, et al. (2000) 

2
 Nyberg (1998) 

3
 Rombaut, et al. (2006) 

4 
Goh, et al. (1982) 

5
 Choo, et al. (2004) 

 

2.2.3 Kecukupan Asupan Fosfolipid 

Total asupan diet fosfolipid pada wanita Swedia berkisar antara 1,5 –2,5 

mmol per hari. Sementara dari total asupan asam lemak, 13 sampai 33 mg/g 

berasal dari fosfolipid (Wehrmuller, 2008). Sejauh ini penelitian yang dilakukan 

adalah untuk mengetahui asupan fosfatidilkolin (PC) dan gugus kolinnya. Zeisel, 

et al., (1980) merekomendasikan asupan masyarakat USA dewasa sebesar 6 gram 

PC per hari. PC mengandung sekitar 13% kolin (20), sehingga setara dengan 0,6-

1,0 gram kolin sehari. Berdasarkan Fischer, et al. (2005) total asupan harian kolin 

sebesar 8,4  2,1 mg/kg berat badan untuk pria, dan  6,7  1,3 mg/kg berat badan 



untuk wanita. Hal ini menunjukkan bahwa pria membutuhkan asupan kolin yang 

lebih besar dibandingkan wanita, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Nilai AI (Adequate Intake) untuk kolin yang direkomendasikan 

Jenis subjek Usia 
AI=Adequate Intake 

(mg/d) 

Bayi 0-6 bulan 

6-12 bulan 

152 (18 mg/kg) 

150 

Anak-anak 1-3 tahun 

4-8 tahun 

9-13 tahun 

200 

250 

375 

Pria 14-18 tahun 

> 19 tahun 

550 

550 

Wanita 14-18 tahun 

> 19 tahun 

400 

425 

Ibu Hamil Semua umur 450 

Ibu menyusui Semua umur 550 

               Sumber: Institute of medicine and national academy of sciences (1998) 

 

2.2.4 Pengaruh Fosfolipid bagi Kesehatan 

Fosfolipid merupakan senyawa yang menyusun struktur lipid bilayer pada 

membran sel yang berperan dalam mengatur sistem transport dari dalam ke luar 

sel. Namun, saat ini telah banyak hasil riset yang menunjukkan fungsi lain dari 

fosfolipid sebagai pengatur proses biologis dalam tubuh, seperti: koneksi sistem 

saraf dan beberapa penyakit terkait kerja saraf (Guo, et al., 2005). Meskipun 

fosfolipid bukan termasuk senyawa essensial, namun keberadaannya dalam 

makanan memiliki dampak positif bagi kesehatan, antara lain: mencegah penyakit 



liver, pengontrol kadar kolesterol, perkembangan sistem otak dan saraf 

(Wehrmuller, 2008). 

Hasil penelitian Lieber, et al., (1990) pada hewan coba baboon yang 

dipapar minum alkohol (etanol) dan diberi perlakuan diet ekstrak fosfolipid 

kedelai (4,1 mg/kcal) menunjukkan adanya penghambatan penyakit sirosis pada 

hati dibandingkan baboon yang tidak diberi diet fosfolipid. Diet fosfatidilkolin 

kaya asam lemak tidak jenuh juga dapat mencegah kerusakan mitokondria sel 

pada tikus yang dipapar alkohol (Navder, et al., 1997). Suplementasi 3,4% 

fosfolipid dari kedelai (sesuai rekomendasi American Heart Association) terbukti 

dapat menurunkan non-HDL kolesterol, total kolesterol, dan trigliserida dalam 

plasma darah (Jiang, et al., 2001; Mastellone, et al., 2000).  

Fosfolipid menyusun 20-25% berat kering otak manusia dewasa. 

Fosfolipid berperan dalam membentuk kerangka membran sel otak, sehingga 

kinerja fosfolipid akan sangat berpengaruh pada tingkat kecerdasan manusia 

(Farooqui, et al., 1988). Diet tersuplementasi kolin dapat menyebabkan perubahan 

jangka panjang pada otak yang dapat berdampak pada peningkatan proses kognitif 

manusia dewasa (Meck, et al., 1999).  

 

2.3 Ikan Lemuru (Sardinella longiceps) 

2.3.1 Karakteristik Ikan Lemuru 

Ikan lemuru merupakan jenis pelagis berukuran kecil yang banyak 

ditemukan diperairan tropis dengan kedalaman 20-200 meter (Al Sakaff and 

Esseen, 1999). Hidup secara bergerombol di perairan dangkal dan merupakan 



kelompok ikan yang suka bermigrasi. Makanan utamanya adalah fitoplankton 

(terutama diatome) dan crustecea kecil. Bertelur sekali dalam setahun saat 

temperatur dan salinitas air laut rendah. Puncak penangkapan ikan lemuru terbesar 

terjadi pada bulan Agustus-September, di mana temperatur laut berkisar antara 

22-28
o
C (Sommer, et al., 1996). 

Ikan lemuru memiliki ukuran dan berat maksimum sebesar 23 cm dan 200 

gram dan mampu hidup selama 1 tahun (Whitehead, 1985). Ciri-ciri fisik dari ikan 

lemuru antara lain: badannya yang bulat panjang dengan bagian perut agak 

membulat dan sisik duri agak tumpul serta tidak menonjol. Warna badan biru 

kehijauan pada bagian atas (punggung), putih keperakan pada bagian bawah. Sirip 

berwarna abu – abu kekuningan. Warna sirip ekor kehitaman demikian juga pada 

ujung moncongnya. Pada bagian atas penutup insang sampai pangkal ekor 

terdapat sebaris bulatan hitam sebanyak 10 – 20 buah (Hendrasaputra, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Ikan lemuru (Elaxamana, 2009) 



Klasifikasi ikan lemuru secara lengkap menurut Direktorat Jenderal 

Perikanan (1990) adalah sebagai berikut: 

Kelas   : Pisces 

Ordo                : Milacopterygii 

Famili   : Clupeidae 

Sub famili  : Clupeinai 

Genus   : Sardinella 

Species  : S. longiceps   

 

Berdasarkan data statistik Provinsi Jawa Timur tahun 1995 sampai 1998, 

jumlah rata - rata produksi ikan lemuru di Indonesia adalah sebesar 120.024 ton 

per tahun (Permadi, 2003). Sentra penangkapan ikan lemuru terbesar di Indonesia 

terletak di daerah Mucar, Banyuwangi, yaitu sekitar selat Bali. Volume 

penangkapan ikan lemuru di Bali dan Banyuwangi bisa mencapai  55.959 ton. 

Selain itu, daerah penangkapan ikan lemuru di Jawa Timur antara lain: di 

Kabupaten Jember, Malang, Pacitan, Trenggalek dan Kabupaten Blitar (BPM 

Jatim, 2009). Sementara itu, pada skala dunia produktivitas ikan lemuru juga 

mengalami peningkatan setiap tahunnya yang ditunjukkan pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Produksi penangkapan ikan lemuru global (FAO, 2009) 



2.3.2 Komposisi Kimia Ikan Lemuru 

Sejauh ini, komoditas ikan lemuru banyak digunakan untuk pengolahan 

ikan kering, ikan asin, ikan asap, ikan kaleng (sarden), dan tepung ikan (Frimodt, 

1995). Sementara produksi penangkapan ikan lemuru di daerah Muncar, 40% 

digunakan untuk pengalengan, 50% untuk penepungan, dan 10% untuk lain-lain. 

Dari industri pengalengan dan penepungan di daerah Muncar dihasilkan limbah 

cair yang berupa minyak ikan berturut-turut sebanyak 5% dan 10% dari bahan 

baku (Yunizal, 2002). Komposisi ikan lemuru dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Komposisi ikan lemuru per 100 gram bahan 

Komponen Kadar 

Air (g) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

Vitamin B1 (mg) 

Vitamin A (SI) 

Energi (Kal) 

Berat yang bisa dimakan (%) 

76 

20 

3 

- 

20 

100 

1 

0.05 

30 

112 

80 

  Sumber: Hendrasaputra (2008) 

Ikan lemuru merupakan salah satu jenis ikan tropis yang mengandung 

komponen asam lemak omega-3 dalam jumlah yang cukup tinggi. Hal ini 

dikarenakan ikan lemuru di alam banyak memakan plankton-plankton maupun 

mikroalga yang banyak memproduksi kompoenen asam lemak omega-3 (Estiasih, 



2009). Pada Tabel 6 ditunjukkan perbandingan komponen asam lemak omega-3 

dari beberapa jenis ikan. 

Tabel 6. Kadar asam lemak omega-3 beberapa jenis ikan 

Jenis ikan 
Kadar (% dari total minyak) 

EPA DHA Total omega-3 

Sardin 
a 

Anchovy 
a
 

Chilea 
a
 

Menhaden 
a
 

White fish 
a
 

Hati ikan kod 
a
 

Danish 
a
 

Lemuru 
b
 

19,0 

24,6 

13,5 

13,4 

9,4 

12,8 

8,8 

13,7 

11,0 

9,8 

18,5 

12,4 

14,9 

8,0 

11,5 

8,9 

35,3 

36,8 

38,9 

34,5 

31,7 

25,2 

27,7 

26,8 

a
 Moffat, et al. (1993) 

b 
Estiasih (1996) 

 

2.3.3 Minyak Hasil Samping Pengalengan Ikan Lemuru 

Pada proses pengalengan ikan lemuru akan dihasilkan 2 jenis limbah, 

yaitu: (1) limbah padat berupa potongan kepala, ekor dan isi perut yang menyusun 

30% bobot total ikan, dan (2) limbah cair berupa air cucian ikan segar dan cairan 

hasil pre-cooking ikan. Dalam hal ini, proses pre-cooking dilakukan dengan uap 

air panas suhu 80-100
o
C selama 15 menit (Kurniasari, 2004). Adanya proses 

pemanasan tersebut memudahkan komponen lemak dan minyak keluar dari dalam 

ikan menghasilkan limbah cair. Namun, limbah cair tersebut masih merupakan 

campuran dari fraksi minyak, fraksi air, dan padatan tersuspensi (Estiasih, 2009).  

Oleh karena itu, perlu dilakukan fraksinasi (pemisahan) komponen minyak 

dengan komponen lain dari limbah cair tersebut. Pada industri pengalengan ikan, 



umumnya fraksinasi dilakukan secara sederhana dengan metode dekantasi 

(pendiaman) yang didasarkan pada perbedaan polaritas dan masa jenis antara 

minyak dengan fraksi lainnya. Pada proses tersebut akan terbentuk 3 lapisan 

fraksi: fraksi paling atas berupa minyak, fraksi tengah air, dan fraksi bawah 

padatan halus (berupa endapan) (Estiasih, 2009). Selain dekantasi, proses 

pemisahan fraksi minyak tersebut juga bisa dilakukan dengan metode sentrifugasi 

(Piggot, 1996). Proses pengalengan ikan lemuru dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikan lemuru merupakan sumber penghasil asam lemak omega-3, sehingga 

minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru juga masih mengandung asam 

lemak omega-3 yang cukup tinggi (Estiasih, 2009). Kualitas minyak hasil 

Bahan baku penepungan ikan  

Ikan lemuru segar 

Penyiangan Kepala, ekor, isi perut 

Pencucian dengan 

pencuci putar 

Limbah air cucian ikan 
Pengisian kaleng 

Pre-cooking dengan exhaust box 

(80-100
o
C, 15 menit) 

Limbah cair pre-cooking 

Fraksinasi dengan dekantasi 

Minyak ikan Air Padatan 

Pengisian medium 

Sterilisasi 

(117
o
C, 80-100 menit 

Ikan lemuru kaleng 

Gambar 9. Tahapan proses pengalengan ikan lemuru (Kurniasari, 2004) 



samping pengalengan ikan lemuru sangat tergantung dari metode separasi fraksi 

minyak dan handling (penanganan) pasca separasi. Apabila minyak tersebut tidak 

ditangani segera dengan baik, maka minyak mudah mengalami kerusakan yng 

terlihat dari perubahan warna dari jingga menjadi coklat keruh. Selain itu, juga 

terjadi peningkatan kadar asam lemak bebas dan bilangan peroksida sebagai 

parameter kerusakan minyak. Hasil penelitian Estiasih (2003) menunjukkan 

bahwa minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru yang tidak ditangani 

dengan baik memiliki bilangan peroksida 39,94 mek/kg dan kadar asam lemak 

bebas 7,89%. 

Tabel 7. Perbandingan mutu minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru dari 

beberapa peneliti dengan standar International Association of Fish Meal 

and Oils Manufacturers (IFOMA) 

Parameter mutu 
Standar 

IFOMA 

MHSPL 
(Umiatun, 2005) 

MHSPL 

 (Putra, 2009) 

Kadar air (%) 0,5-1 Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi 

Asam lemak bebas  

(% oleat) 

1-7 0,53 0,31 

Bilangan peroksida 

(mek/kg) 

3-20 8,41 10,43 

Bilangan anisidin 4-60 18 19,19 

Bilangan totoks 10-60 34,82 40,05 

Warna <14  

(Metode 

Gardner) 

L = 32,63 

+a = 19,47 

+b = 26,33 

(Metode Twinter) 

100 

(Metode 

Gardner) 

Fe (ppm) 0,5-0,7 3,25 Tidak terdeteksi 

Cu (ppm) <0,3 Tidak terdeteksi 0,0112 

P (ppm) 5-100 0,32 0,03 

Ket: MHSPL = Minyak Hasil Samping Pengalengan Lemuru 

 



2.4 Asam Lemak Omega-3 

Asam lemak omega-3 merupakan golongan asam lemak tak jenuh ganda 

(polyunsaturated fatty acid/ PUFA) yang memiliki ikatan rangkap pada rantai 

karbon nomor 3 dihitung dari ujung gugus metil (CH3) atau atom karbon omega 

( ) (Estiasih, 2009).  Asam lemak omega-3 bersifat tidak jenuh karena berwujud 

cair pada suhu ruang. Asam lemak ini sangat mudah teroksidasi karena jumlah 

ikatan rangkapnya yang banyak sehingga bersifat tidak stabil. Asam lemak yang 

termasuk deret asam lemak omega-3 dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Deret jenis asam lemak omega-3 

Nama trivial Rumus struktur Posisi ikatan rangkap 

-linolenat 

Stearidonat 

Eicosapentaenoat (EPA) 

Docosapentaenoat (DPA) 

Docosaheksaenoat (DHA) 

C18:3 -3 

C18:4 -3 

C20:5 -3 

C22:5 -3 

C22:6 -3 

9, 12, 15 

6, 9, 12, 15 

5, 8, 11, 14, 17 

7, 10, 13, 16, 19 

4, 7, 10, 13, 16, 19 

Sumber: Nettleton (2005) 

 

Semua jenis asam lemak omega-3 merupakan asam lemak non-essensial, 

kecuali -linolenat. Hal ini karena tubuh manusia dapat mensintesis asam lemak 

omega-3 dari asam linolenat melalui proses desaturasi dan elongasi rantai asam 

lemak. Namun, beberapa ahli menggolongkan asam lemak EPA dan DHA sebagai 

asam lemak essensial, karena meskipun tubuh dapat mensisntesis EPA dan DHA 

namun proses sintesis alami dalam tubuh berjalan sangat lambat. Hal ini 

disebabkan enzim 6-desaturase merupakan enzim pembatas, di mana asam 

linoleat dan linolenat berkompetisi dengan enzim ini. Sementara asam linoleat 

merupakan substrat yang lebih disukai oleh enzim ini, sehingga sintesis EPA dan 

DHA dari asam linolenat menjadi terhambat (Estiasih, 2009). Secara lengkap 

proses sintesis asam lemak omega-3 dalam tubuh dapat dilihat pada Gambar 10. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 10. Proses transformasi asam lemak omega-3 dalam tubuh (Estiasih, 2009) 

 

Asam lemak omega-3 utama yang menyusun minyak ikan lemuru adalah 

jenis EPA dan DHA (Yunizal, 2002), yang kadarnya berbeda-beda tergantung 

jenis, asal, musim, dan proses pengolahannya (Tabel 9).  

Tabel 9. Profil asam lemak dari minyak ikan lemuru 

Jenis asam 

lemak 

Konsentrasi (%) 

MHS 

Pengalengan 
a 

MHS 

Penepungan 
b 

Produk 

komersial 
c 

C14:0 

C16:0 

C16:1 

C18:0 

C18:1 -9 

C18:2 -6 

C18:3 -3 

C20:0 

C20:5 -3 EPA 

C22:1 

C22:6 -3 DHA 

EPA+DHA 

15,77 

25,46 

17,80 

- 

- 

5,29 

0,31 

- 

20,52 

- 

14,80 

35,02 

9,51 

13,01 

13,09 

7,78 

1,60 

3,38 

1,37 

0,16 

13,81 

3,16 

9,27 

23,08 

0,90 

0,70 

0,10 

12,40 

- 

1,40 

9,80 

- 

- 

- 

- 

22,20 

MHS = Minyak Hasil Samping 
a
 Putra (2009) 

b
 Hendrasaputra (2008) 

c
 Ando, et al (1996) 

 

    Elongasi 

 

    Elongasi 

 

6-desaturase 

 

Linolenat 

C18:3 -3 

 

Stearidonat 

C18:4 -3 

 
5-desaturase 

 

Eicosatetraenoat 

C20:4 -3 

 

Eicosapentaenoat 

C20:5 -3 

 
4-desaturase 

 

Docosapentaenoat 

C22:5 -3 

 

Docosapentaenoat 

C22:6 -3 

 

 



Asam lemak omega-3 dalam minyak ikan umumnya berada pada posisi sn-

2 dari kerangka gliserol, sedangkan mamalia laut biasanya mengandung asam 

lemak omega-3 pada posisi sn-1 dan sn-3. Minyak ikan lemuru mengandung EPA 

dalam ketiga posisi tersebut (Estiasih, 2009). Posisi asam lemak omega-3 tersebut 

akan sangat mempengaruhi kestabilannya terhadap oksidasi. Dari hasil penelitian 

Endo, et al. (1997) menunjukkan bahwa EPA dan DHA pada posisi sn-2 rantai 

trigliserida lebih stabil terhadap oksidasi dibandingkan pada posisi sn-1 atau sn-3. 

 

2.4.1 Asam Eikosapentaenoat (EPA) 

Asam eikosapentaenoat (EPA) memiliki 20 atom karbon dengan lima 

ikatan rangkap (C20:5,ω-3) serta diproduksi dalam tubuh dalam jumlah kecil 

(Maggi and Covington, 2004). EPA dalam tubuh sebagian besar ditemukan dalam 

kolesterol ester, triasilgliserol, dan fosfolipid (Shahidi, 2008). 

 

Gambar 11. Struktur asam eikosapentaenoat (EPA) (King, 2009) 

EPA dapat dielongasi menjadi asam dokosapentaenoat yang kemudian 

dapat dikonversi menjadi asam dokosaheksaenoat. EPA juga dimetabolisme 

menjadi senyawa biologi aktif disebut eikosanoat. Beberapa jenis senyawa 

tersebut adalah prostaglandin dan leukotrien yang diproduksi secara lokal sebagai 

pengatur aktivitas tubuh yang sangat kuat (Valenzuela and Bernhardi, 2004).  

EPA banyak berperan dalam penurunan resiko serangan jantung yang 

dapat disebabkan karena penyempitan pembuluh darah pada jantung.  Dengan 



adanya EPA yang merupakan asam lemak tidak jenuh jamak dapat menurunkan 

kadar LDL (low-density lipoprotein) sehingga menurunkan resiko jantung 

(Shahidi, 2008). 

 

2.4.2 Asam Dokosaheksaenoat (DHA) 

Asam docosaheksaenoat (DHA) merupakan asam lemak tak jenuh yang 

memiliki 22 atom karbon dengan enam ikatan rangkap (C22:6,ω-3). DHA 

terbentuk dari asam lemak α-linolenat yang mengalami transformasi melalui 

reaksi elongasi dan desaturasi (Valenzuela dan Bernhardi, 2004). Meskipun tidak 

terdapat bukti bahwa DHA dapat dimetabolisme langsung dari eikosanoid, tetapi 

asam lemak ini dapat dikonversi kembali menjadi EPA. Pengkonversian tersebut 

menyebabkan peran DHA sangat penting untuk menjaga keseimbangan 

eikosanoid. DHA dalam jaringan banyak diangkut dan didistribusikan melalui 

fosfatidilkolin dalam sel darah merah serta akumulasi DHA banyak tersimpan di 

organ hati, retina dan otak (Maggi and Covington, 2004). 

 

 

Gambar 12. Struktur asam docosaheksaenoat (DHA) (King, 2009) 

 

Janin mempunyai kebutuhan yang spesifik akan asam lemak omega 3. DHA 

secara istimewa terdapat pada membran fosfolipid sel otak (Crawford, 1987 

dalam Eskin, 2002). DHA berperan penting dalam otak dan retina pada tiga bulan 



terakhir kehamilan dan tahun pertama pertumbuhan. Ketajaman penglihatan 

menunjukkan perkembangan pesat pada bayi yang diberi formula makanan kaya 

DHA dibandingkan bayi yang diberi formula makanan rendah asam lemak 

omega-3 (Jorgensen et al, 1996 dalam Eskin, 2002). 

 

2.4.3 Konsentrat Asam Lemak Omega-3 

Konsentrat asam lemak omega-3 merupakan suatu istilah yang digunakan 

untuk menunjukkan produk asam lemak omega-3 dengan kadar lebih dari 30%, 

sementara istilah isolat digunakan untuk kadar senyawa lebih dari 80%. 

Pembuatan konsentrat asam lemak omega-3 dilakukan untuk mengatasi 

keterbatasan minyak ikan untuk disebut sebagai sumber utama omega-3. Faktor 

pembatas tersebut antara lain: kandungan sterol, hidrokarbon, pigmen larut lemak, 

dan komponen logam penyebab oksidasi (Estiasih, 2009). Dengan demikian kadar 

asam lemak omega-3 pada produk konsentrat akan jauh lebih tinggi dibandingkan 

bentuk minyak awalnya. 

Dalam bentuk konsentrat, maka akan memudahkan dalam pemberian 

asupan omega-3 bagi masyarakat, di mana memungkinkan pemberian konsentrat 

asam lemak omega-3 (terutama EPA dan DHA) dalam jumlah yang kecil namun 

telah memenuhi dosis asupan yang direkomendasikan (Tabel 10). Selain itu, 

keuntungan lain yang dapat diperoleh adalah bentuk konsentrat tidak memerlukan 

tempat atau ruang penyimpanan yang lebih besar, sehingga lebih efisien (Potter 

and Hotckiss, 1996). 

  



Tabel 10. Dosis harian EPAdan DHA yang direkomendasikan  

Organisasi 
EPA dan DHA 

(mg) 
Populasi 

National Health and Medical Research 

Council (Australian Nutrient Reference 

Values) 

190 Umum 

British Nutrition Foundation Task Force 500-1000 Resiko tinggi 

U.K. Department of Health 200 Umum 

European Academy of Nutritional Science 200 Umum 

The International Society for the Study of 

Fatty Acids and Lipids (ISSFAL) 
650 Umum 

American Heart Association (AHA) 

1000 Resiko tinggi 

Ikan berlemak 

 (2 kali/minggu) 
Umum 

>3 g Tinggi  

trigliserida 

National Institute of Health (NIH) 300 
Ibu hamil dan 

menyusui 
Sumber: Garg et al. (2006) 

 

Namun, konsentrat asam lemak omega-3 juga memiliki kekurangan yaitu 

lebih mudah teroksidasi karena memiliki ketidakjenuhan yang sangat tinggi. 

Sebagai upaya proteksi asam  lemak omega-3 terhadap reaksi oksidasi, umumnya 

dilakukan dengan proses pengemasan dalam bentuk kapsul lunak, pembuatan 

mikroenkapsulasi, atau dengan penambahan bahan antioksidan (Estiasih, 2009). 

Sementara itu, kualitas konsentrat minyak ikan sangat tergantung dari jenis ikan 

dan metode pembuatan konsentrat yang dilakukan. Beberapa hasil penelitian yang 

telah dilakukan untuk memproduksi konsentrat omega-3 dapat dilihat pada Tabel 

11 berikut ini. 

 

 

 

 

 



Tabel 11. Perbandingan beberapa jenis konsentrat asam lemak omega-3 

Peneliti 
Jenis konsentrat 

minyak 

Metode yang 

digunakan 

Kadar (%) 

EPA DHA Total 

Haagsma, et al 

(1982) 

Minyak hati 

ikan kod Kristalisasi urea 27,6 44,6 72,2 

Wanasundara dan 

Shahidi (1999) 

Minyak anjing 

laut 
Kristalisasi urea 67,6 - 67,6 

Kurniasari (2005) 

Minyak 

penepungan 

ikan lemuru 

Pemadatan 

cepat 
20,7 10,5 31,2 

Umiatun (2006) 

Minyak 

pengalengan 

ikan lemuru 

Pemadatan 

cepat 
21,2 12,0 33,2 

Hayati (2005) 

Minyak 

pengalengan 

ikan lemuru 

Kristalisasi 

dengan pelarut 
24,9 13,4 38,3 

Putra (2009) 

Minyak 

pengalengan 

ikan lemuru 

Kristalisasi urea 34,5 23,3 57,8 

Herndrasaputra 

(2008) 

Minyak 

penepungan 

ikan lemuru 

Kristalisasi urea 35,1 22,8 57,9 

Fatimah (2008) 
Minyak 

pengalengan 

ikan tuna 

Kristalisasi urea 18,5 71,2 89,7 

Kusumastuti 

(2008) 

Minyak 

penepungan 

ikan tuna 

Kristalisasi urea 14,9 67,0 81,9 

 

 

Pada Tabel 11 terlihat bahwa total EPA dan DHA dari sampel ikan tuna 

cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan sampel ikan lemuru. Selain itu 

perbedaan komposisi EPA dan DHA juga terlihat antara ikan tuna dan lemuru. 

Pada ikan tuna, kadar DHA cenderung lebih tinggi dibandingkan EPA, sebaliknya 

pada ikan lemuru kadar EPA lebih tinggi dibandingkan dengan DHA (Gamez, 

1999). Sementara perlakuan proses pengalengan dan penepungan ikan tidak 



begitu menunjukkan pengaruh yang nyata. Selain itu, metode pembuatan 

konsentrat juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan, di mana metode 

kristalisasi urea cenderung lebih baik dalam menghasilkan konsentrat omega-3 

dengan kadar yang tinggi dibandingkan dengan metode pemadatan cepat atau 

kristalisasi pelarut. 

 

2.4.4 Pembuatan Konsentrat Asam Lemak -3 Metode Kristalisasi Urea 

Prinsip dari metode kristalisasi urea adalah kemampuan urea untuk 

membentuk kompleks dengan asam lemak bebas yang dikenal dengan kompleks 

inklusi urea (Hayes, 2002). Pada awalnya, teknik kristalisasi urea ini digunakan 

untuk memisahkan hidrokarbon berantai lurus dengan yang bercabang pada 

industri minyak. Selanjutnya dikembangkan penggunaannya untuk metode 

fraksinasi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh ikatan rangkap tunggal 

(monounsaturated fatty acid—MUFA) dari minyak ikan (Wanasundara and 

Shahidi, 1998).  

Oleh karena itu, metode kristalisasi urea dapat digunakan dalam proses 

pembuatan konsentrat omega-3. Hal ini karena kompleks inklusi urea hanya 

terbentuk antara kristal urea dengan asam lemak rantai lurus (jenuh), sementara 

struktur asam lemak bercabang atau melengkuk tidak dapat membentuk kompleks 

dengan urea (Estiasih, 2009). Asam lemak omega-3 merupakan jenis asam lemak 

tak jenuh dengan ikatan rangkap banyak (polyunsaturated fatty acids—PUFA) 

yang membentuk lekukan rantai pada ikatan rangkapnya, terutama untuk jenis 

rantai cis. Semakin banyak ikatan rangkap, maka semakin melekuk rantai asam 



lemak, sehingga semakin sulit membentuk kompleks dengan urea. Ilustrasi rantai 

asam lemak rangkap tersebut dapat dilihat pada Gambar 13 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Bentuk rantai asam lemak lurus (jenuh) dan melekuk (tidak jenuh) 

(Wikipedia, 2007) 

 

 

Kompleks inklusi urea terdiri dari rongga-rongga mikron berdiameter 

0,55-0,58 nm, yang terbentuk dari susunan spiral molekul urea, dengan ikatan 

...=O~H-N-... antara molekul urea satu dengan yang lainnya (Zavodnik, et al., 

1999). Dalam bentuk alami dalam larutan, urea membentuk struktur tetragonal, 

tetapi jika berikatan dengan asam lemak maka urea akan membentuk struktur 

heksagonal dan memerangkap asam lemak tersebut. Kompleks kristal urea terdiri 

dari saluran linier dan pararel yang terbentuk dari jaringan spiral siklis dan 

membentuk untaian ikatan hidrogen dan gaya van der Waals dari molekul urea 

dengan gugus alkil pada asam lemak (Hayes, 2008). Berikut adalah ilustrasi tiga 

dimensi ikatan urea dengan suatu asam lemak:  

 

 



 

 

 

 

  

 

 

Teknik pembuatan konsentrat asam lemak omega-3 dengan kristalisasi 

urea ini telah dikembangkan oleh Moffat, et al. (1993), berhasil meningkatkan 

kadar asam lemak omega-3 1,54 sampai 2,52 kali lipat. Dengan kadar total asam 

lemak omega-3 53,7 sampai 66%. Metode ini juga lebih disukai oleh para peneliti 

karena pembuatan kompleks ini sangat tergantung pada konfigurasi sebagian 

asam lemak dan jumlah ikatan ganda. Selain itu juga mempunyai sifat fisik yang 

lebih murni untuk titik leleh dan kelarutannya (Wanasundra and Shahidi, 1998). 

Menurut Estiasih (2009) tahapan teknik konsentrasi minyak ikan dengan 

kristalisasi urea meliputi: 

1. Hidrolisis: tujuannya untuk membentuk asam lemak bebas dari trigliserida. 

Hidrolisis dapat dilakukan dengan alkali (KOH atau NaOH) dalam alkohol, 

sehingga terjadi reaksi penyabunan (Ketaren, 2005). Pada reaksi ini akan 

terbentuk fraksi sabun (asam lemak dengan logam alkali), dan fraksi tak 

tersabunkan yang teridi dari gliserol, sterol, dan komponen non-asam lemak 

lainnya. Fraksi sabun dipisahkan dan diberi asam kuat sampai pH 1,0 untuk 

membebaskan komponen asam lemak bebas. 

Gambar 14.  Ilustrasi  ikatan urea dengan asam lemak  (Ohlan, et al., 2008) 

 



2. Pelarutan: asam lemak yang terbebas dilarutkan dengan urea. Pelarut yang 

digunakan adalah pelarut polar seperti metanol, etanol, dioksan, atau metilen 

klorida. Syarat pelarut yang digunakan adalah tidak membentuk kompleks 

inklusi dengan urea. Dalam hal ini urea dilarutkan terlebih dahulu sampai suhu 

60-65
o
C, kemudian diikuti dengan asam lemak. 

3. Kristalisasi: Larutan yang diperoleh didiamkan untuk memberikan waktu pada 

urea dan asam lemak agar membentuk kristal, biasanya ditempatkan pada 

suhu refrigertor. Filtrat dipekatkan dan diperoleh konsentrat omega-3. 

 

Beberapa faktor yang harus diperhatikan pada proses kristalisasi urea, antara lain 

(Wanasundra and Shahidi, 1999): 

a. Suhu 

Suhu optimum kristalisasi tergantung dari jenis asam lemak ω-3 yang ingin 

ditingkatkan konsentratsinya. Menurut Guerrero dan Belarbi (2001), 

umumnya jika DHA yang diinginkan maka suhu yang digunakan adalah 4°C. 

Sedangkan jika diinginkan konsentrat dengan kadar EPA tinggi, suhu yang 

biasa digunakan adalah 20 – 28° C. 

b. Nisbah urea : asam lemak 

Rasio urea : asam lemak berpengaruh terhadap kesempurnaan proses 

kristalisasi. Jika minyak yang dibuat konsentrat mengandung kadar asam 

lemak jenuh dan monoenoat tinggi, rasio uera : asam lemak yang diperlukan 

juga akan tinggi. Sebaliknya jika kadar asam lemak jenuh dan monoenoat 

lebih rendah, rasio urea : asam lemak yang dibutuhkan akan lebih rendah pula 

(Hayes, 2002). Menurut Stout et al, (1990) pada proses kristalisasi ada 



kesetimbangan antara asam lemak dan urea dengan kristal yang terbentuk. 

Sehingga komposisi asam lemak dalam minyak asal sangat menentukan. 

c. Lama reaksi 

Lama reaksi kristalisasi cenderung berbeda-beda untuk setiap jenis minyak 

ikan berkaitan dengan komposisi jenis-jenis asam lemak penyusunannya. Jika 

minyak ikan mengandung asam lemak omega-3 dalam kadar yang tinggi, yang 

berarti kadar asam lemak jenuhnya rendah, maka lama kristalisasi akan lebih 

pendek. Haagsma, et al. (1982) menggunakan lama kristalisasi 12 jam pada 

minyak hati ikan kod, Estiasih (1996) menggunakan lama kristalisasi 24 jam 

pada minyak pengalengan ikan lemuru, sedangkan Ganga, et al. (1998) 

menggunakan lama kristalisasi 48 jam pada minyak ikan sardin komersial.   

 

2.4.5 Pengaruh Asam Lemak Omega-3 bagi Kesehatan 

Asam lemak omega-3 telah banyak diketahui memiliki efek yang postitif 

bagi kesehatan. Hal ini karena asam lemak omega-3 merupakan prekursor seperti 

hormon (compound like hormone) yang mengatur berbagai fungsi fisiologis 

manusia (Rozieres, et al., 2000). Menurut Sinclair and Bashi (2003) asam lemak 

omega-3 berpengaruh dalam sintesa eikosanoid, fungsi sel endotelial, produksi 

sitokinin dan pembekuan darah. 

Sebagian besar asam lemak omega-3 diperlukan sebagai unsur penyusun 

dinding sel neuron. Selain itu, DHA juga diperlukan sebagai unsur pembentuk 

senyawa vital penginderaan dan pengiriman balik sinyal yang diterima mata ke 

otak (Harli, 1998). DHA berperan utama dalam sistem syaraf dan dapat 



meningkatkan kemampuan memori dan daya pembelajaran pada bayi dan 

berfungsi juga sebagai anti-alergi (Alimuddin, 2006). Pada saat janin dalam 

kandungan, EPA sangat diperlukan dalam pembentukan sel-sel pembuluh darah 

dan jantung. Pada saat dewasa, EPA berfungsi membantu mekanisme kerja 

pembuluh dan mengatur sirkulasi kerja jantung (Harli, 1998). 

Asam lemak omega-3 telah terbukti dapat merubah konsentrasi lipoprotein 

dan kolesterol dalam darah (Chan, 1991). Hasil penelitian secara klinis dan 

epidemiologis mendukung bahwa EPA dan DHA pada ikan menguntungkan 

dalam pencegahan penyakit jantung koroner (Osman et al., 2001). Mengkonsumsi 

asam lemak omega-3 secara teratur dapat mencegah dan mengurangi resiko 

terkena penyakit kanker terutama kanker kolon, kanker prostat dan kanker 

payudara (DeBusk, 2007). 

Namun demikian, asupan asam lemak omega-3 secara berlebihan juga 

dapat menimbulkan dampak negatif bagi tubuh. Fungsi omega-3 dalam mencegah 

terjadinya agregrasi platelet pada mekanisme tromboisi, jika terlalu berlebihan 

justru akan menyebabkan darah sukar membeku apabila terjadi pendarahan 

(Estiasih, 2009). Peningkatan EPA dan DHA yang berlebih dalam fosfolipida 

membran dapat meningkatkan kerentanan terhadap peroksidasi. Peroksida bersifat 

toksik dan dapat merusak sel tubuh (Halliwell dan Chirico, 1993). Untuk 

mencegah hal itu, maka sebaiknya asupan asam lemak omega-3 juga diimbangi 

dengan asupan antioksidan, seperti vitamin E. 

 

 



2.5 Fosfolipid Terstruktur 

Fosfolipid terstruktur merupakan senyawa fosfolipid yang telah 

dimodifikasi strukturnya dengan mengganti gugus alkil asam lemaknya dengan 

senyawa lain yang diinginkan (Vikbjerg, 2006). Tujuannya adalah untuk 

mendapatkan senyawa fosfolipid yang memiliki sifat fisiologis yang spesifik, 

yang tidak diperoleh dari senyawa fosfolipid alami. Penggantian gugus asam 

lemak pada fosfolipid alami akan dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia atau 

bahkan nutrisional, pharmaceutical dan fungsi medis dari fosfolipid (Vikbjerg, 

2006). Dalam hal ini, inkorporasi asam lemak jenuh (baik rantai pendek maupun 

menengah) dan asam lemak tidak jenuh banyak dilakukan untuk strukturisasi 

fosfolipid (Hossen and Hernandez, 2005; Lyberg et al., 2005; Reddy et al., 2005; 

Peng et al., 2002).  

Inkorporasi dengan asam lemak jenuh khususnya dilakukan untuk 

meningkatkan stabilitas terhadap panas, oksidasi, dan sifat emulsifikasi dari 

fosfolipid (Chmiel et al., 1999; Pedersen, 2001). Sementara inkorporasi dengan 

asam lemak tidak jenuh cenderung untuk meningkatkan efek kesehatan dari 

fosfolipid (Takahashi and Hosokawa, 2001). Docosahexaenoic acid (DHA) yang 

terstruktur pada fosfolipid lebih efektif dalam mendorong diferensiasi sel pada 

leukemia, menekan pertumbuhan tumor, dan mencegah apopleksi otak (Jenski et 

al., 1995; Lasson-Backstrom, 1995; Zerouga et al., 2002). 

Beberapa penelitian menunjukkan inkorporasi asam lemak dengan 

fosfolipid dapat dilakukan dengan enzim lipase atau fosfolipase. Selama beberapa 

tahun sebelumnya, penggunaan enzim untuk modifikasi lesitin hanya digunakan 

fosfolipase A2 dari pankreas babi untuk hidrolisis parsial menghasilkan 



lysofosfolipid (Chung and Yang, 2004). Namun, sekarang untuk aplikasi skala 

industri penggunaan lipase lebih tepat karena lipase telah dijual secara komersial 

(Vikbjerg, et al., 2005) dan lebih luas penggunaannya dibandingkan fosfolipase 

(Song, et al., 2005).  

Fosfatidilkolin (PC) kaya asam palmitat dan stearat disintesis melalui 

proses transesterifikasi yang dikatalis oleh lipase, di mana PC yang digunakan 

diisolasi dari kuning telur dan lesistin kedelai. Hasil yang diperoleh menunjukkan 

derajat inkorporasi asam palmitat dan stearat pada molekul PC berkisar antara 

37% sampai 61% (Reddy, et al., 2005). Sintesis PC dari kuning telur mengandung 

EPA dan DHA juga telah dilakukan menggunakan lipase amobil dari Rhizomucor 

miehei dalam kondisi reaksi yang bebas pelarut non akueous, menghasilkan PC 

dengan kadar EPA 32% dan DHA 16% (Haraldsson and Thorarensen, 1999). 

Berdasarkan berat substrat, konsentrasi enzim lipase R. miehei yang digunakan 

adalah 10% dengan rasio asil : PC 3,5:1 dan reaksi dilakukan pada suhu 60-65
o
C. 

Asam lemak bebas yang berlebih diperlukan untuk mengurangi reaksi hidrolisis 

(Haraldsson and Thorarensen, 1999). 

 

2.6 Reaksi Asidolisis Enzimatis 

Sintesis fosfolipid terstruktur dapat dilakukan melalui reaksi esterifikasi 

maupun interesterifikasi, tergantung dari jenis-jenis senyawa yang akan disintesis 

dan hasil senyawa baru yang diinginkan. Untuk menggabungkan asam lemak 

omega-3 pada struktur fosfolipid dilakukan melalui reaksi asidolisis yang 

merupakan salah satu jenis reaksi interesterifikasi (Hamam and Shahidi, 2007).  



Asidolisis merupakan reaksi pertukaran gugus asam lemak pada 

trigliserida dengan asam lemak bebas membentuk trigliserida dengan komposisi 

asam lemak yang baru dan asam lemak bebas hasil hidrolisis dari trigliserida asal 

(Estiasih, 2009). Asidolisis merupakan transfer grup asil antara suatu jenis asam 

(asam lemak) dengan senyawa ester (trigliserida atau fosfolipid) (Hamam and 

Shahidi, 2007).  Campuran trigliserida dan FFA digunakan sebagai reaktan untuk 

reaksi asidolisis dimana pertukaran FFA dengan grup asil dari triasilgliserol akan 

menghasilkan triasilgliserol yang diperkaya dengan asam lemak (Ubaidilah, 2004) 

Reaksi asidolisis dapat dilakukan dengan metode kimiawi maupun 

enzimatis. Reaksi interesterifikasi secara kimiawi biasanya menggunakan katalis 

sodium metoksida atau etoksida (Rousseau and Marangoni, 2002), sedangkan 

untuk reaksi asidolisis digunakan katalis asam seperti asam klorida anhidrat dalam 

metanol (Christie, 2002). Dalam hal ini metode enzimatis lebih menguntungkan 

dibandingkan metode kimiawi karena beberapa alasan, antara lain (Scrimgeour, 

2005): 

a. Lebih selektif dan spesifik, sehingga dapat lebih akurat dalam strukturisasi 

asam lemak pada posisi (sn) tertentu dari trigliserida atau fosfolipid. 

b. Reaksi berlangsung pada suhu rendah. 

c. Produk hasil reaksi cenderung seragam (hasil samping sedikit). 

d. Proses lebih bersih dan ramah lingkungan. 

Reaksi asidolisis enzimatis pada fosfolipid terstruktur umumnya 

menggunakan katalis dari jenis enzim lipase spesifik sn-1,3 atau fosfolipase A1 

(PLA1) spesifik sn-1dan fosfolipase A2 (PLA2) spesifik sn-2 (Svensson, et al., 

1992; Mustranta, et al., 1994; Aura, et al., 1995; Park, et al., 2000;  Vikjberg, et 



al., 2006). Namun, PLA1 jarang digunakan karena dapat digantikan dengan lipase 

spesifik sn-1,3 yang lebih effisien dan mudah diperoleh (Vikjberg, 2006). Berikut 

ini gambaran proses reaksi asidolisis asam lemak omega-3 pada struktur 

fosfolipid: 

 

 

 

 

 

  

Gambar 15. Reaksi asidolisis fosfolipid dengan lipase dan fosfolipase  

(modifikasi Vikbjerg, et al., 2006) 

 

Reaksi asidolisis enzimatis dengan lipase berlangsung dalam 2 tahap, yaitu 

hidrolisis dan diikuti dengan esterifikasi. Pada tahap hidrolisis akan dihasilkan 

produk Lysofosfatidilkolin (LPC) yang akan menjadi reaktan pada proses 

esterifikasi berikutnya. Terbentuknya LPC menyebabkan terjadinya migrasi asil 

dan pembentukan produk samping yang dapat menurunkan rendemen dan 

kemurnian fosfolipid terstruktur yang terbentuk (Adlercreutz, et al., 2002). 

Migrasi asil yang merupakan suatu reaksi non-enzimatis dapat terjadi karena 

senyawa 2-asil-LPC yang terbentuk pada tahap hidrolisis bersifat tidak stabil dan 

akan mencapai kestabilannya dengan membentuk senyawa 1-asil-LPC melalui 

pertukaran gugus asil. Selanjutnya akan dihidroilisis kembali oleh lipase 

menghasilkan gliserofosforilkolin (GPC) (Vikbjerg, 2006). GPC dapat terasilasi 

kembali dengan asam lemak yang baru pada posisi sn-1. Jika gugus asil tersebut 
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mengalami migrasi kembali pada posisi sn-2, maka lipase dapat menggabungkan 

kembali asam lemak baru yang lain pada sn-1, sehingga terbentuk PC dengan 

asam lemak baru pada kedua posisinya (Adlercreutz, et al., 2002).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 16. Reaksi migrasi asil pada asidolisis dengan enzim lipase  

(Vikbjerg, et al., 2005) 

 

2.7 Enzim Lipase Rhizomucor miehei 

Lipase (triacylglycerol hydrolases, EC 3.1.1.3) merupakan enzim yang 

dapat menghidrolisis ikatan gliserol ester dan juga dapat mensintesis gliserol ester 

(Herawan, 2004). Lipase yang berasal dari mikrobia merupakan enzim yang 

paling sesuai digunakan untuk modifikasi fosfolipid pada posisi sn-1 karena dapat 

diperoleh secara komersial. Dengan menggunakan teknologi genetika, proses 

komersialisasi dapat dikembangkan dengan kultur mikroba rekombinan (Vikbjerg, 

2006), salah satunya adalah jenis Rhizomucor miehei. 



Menurut Min and Akoh (2002), Rhizomucor miehei dapat menghasilkan 

enzim lipase spesifik 1,3, yaitu lipase yang menyerang ikatan ester secara spesifik 

pada posisi sn-1 dan sn-3 dari substrat dengan campuran di- dan mono-asilgliserol 

pada produknya. Selain itu lipase Rhizomucor miehei juga lebih mudah 

menyerang ester asam lemak dari rantai C-12. Lipase Rhizomucor miehei 

merupakan suatu rantai tunggal /  polipeptida yang terdiri dari 269 monomer 

asam amino dengan berat molekul 29.472. Sisi aktifnya terdiri dari gugus katalitik 

Ser144, His257, dan Asp203 (Brady, et al., 1990). Enzim ini memiliki aktivitas 

yang besar dalam meningkatkan tegangan permukaan antara minyak dan air 

(Brzozowski, et al., 1991). Lipase Rhizomucor miehei dapat beraktifitas optimum 

pada pH 7 (Utami dkk, 2008), dengan suhu optimum 35-45oC dan suhu 

maksimalnya 57oC (Maheshwari, et al., 2000). Berdasarkan  analisis 13C-NMR 

terhadap stereoselektifitas dari lipase  Rhizomucor miehei amobil pada resin 

penukar ion, menunjukkan bahwa lipase bersifat stereoselektif yang sangat kuat 

pada posisi sn-1 dibandingkan dengan posisi sn-3 pada triasilgliserol. Selektifitas 

lipase ditentukan berdasarkan parameter medium reaksi, misalnya polaritas 

pelarut atau log P (koefisien hidrofobik-hidrofilik), aktivitas air (aw), dan medium 

imobilisasi (Adamczak, 2004). 

Lipase Rhizomucor miehei telah banyak digunakan dalam reaksi 

esterifikasi maupun trans-esterifikasi. Pada reaksi esterifikasi, lipase Rhizomucor 

miehei telah digunakan untuk katalis reaksi antara asam butirat dengan methanol 

(Al-Zuhair, et al., 2006), asam oleat dengan etanol (Oliveira, et al., 2001), dan 

asam oleta dengan butanol (Kraai, et al., 2008). Sementara penggunaan lipase 



untuk reaksi trans-esterifikasi jenis asidolisis pada struktur fosfolipid dapat dilihat 

pada table berikut ini: 

Tabel 12. Reaksi asidolisis fosfolipid terstruktur dengan lipase Rhizomucor miehei 

Jenis PL Donor asil Jenis pelarut Referensi 

Fosfatidilkolin Asam margarat Toluen Svensson et al., 1992 

Fosfatidilkolin EPA dan DHA Heksan Mutua and Akoh, 1993 

Fosfatidilkolin Asam oleat Toluen atau 

solvent-free 

Mustranta et al.,1994 

Fosfatidilkolin EPA dan DHA Heksan + air Hosokawa et al., 1995 

Lesitin 

kedelai 

Asam laurat dan 

oleat 

Solvent-free Aura et al., 1995 

Fosfatidilkolin 

kuning telur 

EPA dan DHA Solvent-free Haraldsson and 

Thorarensen, 1999 

Fosfatidilkolin Asam kaprilat, 

CLA, EPA, dan 

DHA 

Solvent-free Peng et al., 2002 

Fosfatidilkolin Asam oleat Heksan Wongsakul et al., 2004 

Fosfatidilkolin CLA Heksan Hossen and Hernandez, 

2005 

Fosfatidilkolin EPA dan DHA Toluen Lyberg et al., 2005 

 

2.8 Metode Permukaan Respon 

Metode permukaan respon (Response Surface Methodology) adalah suatu 

kumpulan dari teknik-teknik statistika dan matematika yang berguna untuk 

menganalisis permasalahan tentang beberapa variabel bebas yang mempengaruhi 

variabel tak bebas dari respon, serta bertujuan mengoptimumkan respon.  Dengan 

demikian, metodologi permukaan respon dapat dipergunakan oleh peneliti untuk 

mencari suatu fungsi pendekatan yang cocok untuk meramalkan respon yang akan 

datang dan menentukan nilai-nilai variabel bebas yang mengoptimumkan respon 

yang telah dipelajari (Gasperz, 1992). 

 Pada dasarnya analisis permukaan respon adalah serupa dengan analisis 

regresi yaitu menggunakan prosedur pendugaan parameter fungsi respons 



k k 

i = 1 i = 1 i < j 

berdasarkan kuadrat terkecil (Least Square Method). Perbedaanya dengan regresi 

linear adalah dalam analisis respon diperluas dengan menerapkan teknik-teknik 

metematik untuk menentukan titik-titik optimum agar dapat ditentukan respon 

yang optimum (maksimum atau minimum) (Montgomery, 2001).   

 Pada metodologi permukaan respon, variabel bebas didefinisikan sebagai 

X1, X2, ..., XK dan diasumsikan sebagai variabel kontinyu, sedangkan respon 

didefinisikan sebagai variabel tak bebas Y yang merupakan variabel acak 

(Montgomery, 2001). Pada kebanyakan permasalahan metode ini, hubungan 

matematika menggambarkan respon percobaan dan variabel-variabel bebas tidak 

diketahui, sehingga langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan 

perkiraan yang sesuai untuk hubungan matematika tersebut. Jika hubungan 

matematika diketahui, maka dapat digunakan untuk menentukan kondisi operasi 

paling efisien (Garsia dan Philips, 1995). 

 Menurut Garsperz (1992), biasanya tahap awal dirumuskan model regresi 

polinomial dengan ordo yang rendah, misal berordo satu yang tidak lain 

merupakan model regresi linier, dengan persamaan berikut :  

 Y = β0 + β1x1 + β2x2 + … + β0xk + E 
 
Jika terdapat lengkungan (curvature) dalam sistem, maka polinomial dengan 

derajat yang lebih tinggi dapat dirumuskan, seperti polinomial ordo kedua sebagai 

berikut :    

Y = β0 +      βixi +       βiixi
2
 +         βijxixj   +  E 

 

Seringkali dalam kebanyakan masalah percobaan, tidak diketahui secara 

pasti dimana lokasi maksimum yang diharapkan berada.  Dengan demikian dapat 



terjadi bahwa dugaan awal tentang kondisi optimum dari sistem akan berbeda 

jauh dari kondisi optimum yang aktual.  Untuk membantu kondisi tersebut dapat 

digunakan prosedur dakian tercuram untuk mencari daerah respon maksimum dan 

mendapatkan titik-titik optimum. Percobaan dibangkitkan sepanjang lintasan 

dakian tercuram sampai tidak diperoleh lagi peningkatan respon yang diamati 

(Gasperz, 1992). 

 

2.8.1 Rancangan Komposit Pusat 

Setelah ditemukan lengkungan sebagai daerah optimum, maka diperlukan 

rancangan permukaan respon ordo kedua yaitu rancangan komposit pusat untuk 

mengumpulkan data percobaan.  Pada dasarnya rancangan komposit pusat adalah 

rancangan faktorial 2
k
 atau faktorial sebagian, dimana terdapat dua taraf dari 

setiap variable yang diberi kode sebagai -1 dan +1, serta diperluas dengan nilai α 

(α = 2
k/4

,  k = jumlah variabel) (Gasperz, 1992).  Data percobaan menggunakan 

rancangan komposit pusat untuk k = 2 dapat dilihat pada Tabel 13.  

Tabel 13. Data percobaan menggunakan Rancangan Komposit Pusat  

Perlakuan Variabel kode 

X1 X2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

-1 

-1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

-1.414 

1.414 

0 

0 

-1 

1 

-1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-1.414 

1.414 
Sumber : Montgomery (2001) 



Menurut Gasperz (1992), model ordo kedua dapat digunakan sebagai 

pendekatan dalam menentukan respon yang maksimum (atau minimum). Untuk 

menentukan titik X1 dan X2 (titik optimum/titik stationer) yang memaksimalkan 

fungsi respon dapat dilakukan dengan menerapkan konsep optimasi Prinsip 

Kalkulus Klasik dan Analisis Kanonik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya Malang dan Laboratorium 

Kimia PAU Pangan dan Gizi Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Penelitian 

dimulai bulan Maret sampai Oktober 2009. 

 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini adalah limbah serat sawit 

yang diperoleh dari PT. Surya Dumai Grup, Riau dan minyak hasil samping 

pengalengan ikan lemuru yang diperoleh dari PT. Blambangan Raya Muncar, 

Banyuwangi. Enzim yang digunakan untuk sintesis fosfolipid terstruktur adalah 

enzim Lipozym RM (Rhizomucor miehei) jenis free enzyme yang diperoleh dari 

Sigma Co.  

Bahan-bahan kimia yang digunakan untuk ekstraksi fosfolipid  dari serat 

sawit adalah kloroform, methanol, dan heksan. Bahan-bahan kimia yang 

digunakan untuk pembuatan konsentrat asam lemak omega-3 dari minyak hasil 

samping pengolahan ikan adalah heksana, NaOH, etanol, HCl pekat, urea, dan 

Na2EDTA. Bahan-bahan kimia yang digunakan untuk karakterisasi dan 

identifikasi fosfolipid terstruktur adalah standar fosfolipid murni (fosfatidilkolin, 

fosfatidiletanolamin, fosfatidilinositol, fosfatidilgliserol, asam fosfatidat) dan 

standar asam lemak C17:0 (Sigma Co.) dan standar asam lemak lain (Supel Co.), 



kloroform, metanol, plat TLC silika gel G60, gas nitrogen, metilen klorida, 

heksan, dietil eter, BF3 14%, dan akuades. 

 

3.2.2 Alat 

Peralatan yang digunakan adalah Thin Layer Chromatography (TLC), 

TLC development tank, scanner (CS-930 Shimadzu), shaker water bath, Gas 

Chromatography, (GC-14 B Shimadzu), syringe, spektrofotometer UV (UV-

1201V Shimadzu), centrifuge, rotavapor (Buchi Switzerland, R 200), hot plate 

stirer (Labinco, tipe L 32),  pH meter (merk Scotch, Jerman), timbangan digital 

(Denver M-310),  dan alat-alat gelas. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian disusun dan dirancang dengan Rancangan Komposit 

Pusat Metode Permukaan Respon yang terdiri dari 2 variabel yaitu: rasio asam 

lemak:fosfolipid (X1) dan lama reaksi (X2) dengan konsentrasi enzim 20% dari 

berat substrat. Respon yang dioptimasi untuk fosfolipid terstruktur yang 

dihasilkan adalah kadar asam lemak omega-3 (EPA+DHA) yang terinkorporasi 

dalam struktur fosfolipid. 

Tiga taraf faktor yang digunakan untuk Rancangan Komposit Pusat 

didasarkan pada hasil penelitian Haraldsson and Thorarensen (1999), yaitu: 

X1 = Rasio asam lemak:fosfolipid = 2,5 :1;  3,5:1;  4,5:1 (b/b) 

X2 = Lama reaksi = 12, 24, 36 jam 

Kombinasi dari perlakuan (X1 dan X2) dapat dilihat pada Tabel 14 sesuai dengan 

Rancangan Komposit Pusat ordo kedua untuk tiga faktor dan dilakukan dua kali 



ulangan. Analisis data dilakukan dengan program Design Expert DX 6.0.10 (trial 

version). 

Tabel 14. Rancangan Komposit Pusat Ordo Kedua dengan Dua Faktor 

No. 

Variabel sebenarnya Variabel terkode 

Rasio 

Asam lemak:fosfolipid 

Lama reaksi 

(jam) 
X1 X2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

2,5 : 1 

2,5 : 1 

4,5 : 1 

4,5 : 1 

3,5 : 1 

3,5 : 1 

3,5 : 1 

3,5 : 1 

3,5 : 1 

2,086 : 1 

4,914 : 1 

3,5 : 1 

3,5 : 1 

12 

36 

12 

36 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

7,032 

40,968 

-1 

-1 

+1 

+1 

0 

0 

0 

0 

0 

-1.414 

+1.414 

0 

0 

-1 

+1 

-1 

+1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-1.414 

+1.414 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam 3 tahapan proses utama, yaitu: (1) 

Ekstraksi fosfolipid kasar dari serat sawit, (2) Pembuatan konsentrat omega-3 dari 

minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru, dan (3) Sintesis enzimatis 

fosfolipid terstruktur.  

 

3.4.1 Ekstraksi Fosfolipid Kasar dari Serat Sawit 

a. Ekstraksi total lipid (Metode modifikasi Yunoki et al., 2008) 

Sejumlah 100 g serat sawit yang telah dikeringkan dan diblender, 

diekstrak dengan 100 ml kloroform:metanol (2:1 v/v) selama 1 jam pada suhu 

ruang dengan maserasi. Ekstrak pertama dipisahkan dengan kertas saring, dan 

ampas serat sawit diekstrak lagi dengan 100 ml kloroform:metanol (1:2 v/v) 



dengan cara yang sama. Ekstrak kedua juga dipisangkan dengan kertas saring. 

Masing-masing ekstrak dievaporasi pelarutnya secara terspisah. Total lipid serat 

merupakan total bahan hasil evaporasi pelarut, kemudian ditimbang beratnya. 

 

b. Separasi fosfolipid kasar dari ekstrak total lipid (Metode modifikasi 

Palacios and Wang, 2005) 

Setiap 10 g lipid kasar diekstrak dengan klorofom 40 ml dengan 

maserasi selama 10 menit. Kemudian disentrifuse 6000 rpm selama 10 menit. 

Dipisahkan antara fase larut klorofom dengan fase tak terlarutnya. Fase larut 

klorofom dipisahkan pelarutnya dengan evaporasi vakum. Hasil evaporasi 

diekstrak kembali dengan klorofom 30 ml dengan cara yang sama. Fase yang 

tidak larut klorofom pada ekstraksi pertama digabung dengan fase tidak larut 

klorofom pada ekstraksi kedua. Diaerasi untuk menghilangkan sisa pelarut. 

Diekstraksi kembali dengan metanol 20 ml dengan cara yang sama pada 

ekstraksi klorofom. Fase larut metanol dipisahkan dan dievaporasi vakum. Hasil 

evaporasi pelarut ditimbang sebagai fosfolipid kasar. 

 

3.4.2 Pembuatan Konsentrat Asam Lemak Omega-3 dari Minyak Hasil 

Samping Pengalengan Ikan Lemuru (Metode Haagsma, 1982 dengan 

modifikasi Estiasih, 1996) 

 

a. Tahap Saponifikasi 

 

Minyak hasil samping pengalengan lemuru sebanyak 25 gram dicampur 

dengan 50 ml larutan NaOH 5 N (larutan NaOH 5 N dibuat dengan cara 



melarutkan 10 gram NaOH pada 10 ml air ditambah 40 ml etanol). Campuran 

direfluks dan diaduk dengan stirrer selama 30 menit suhu 60
o
C. 

 

b. Tahap ekstraksi asam lemak total 

Minyak yang telah disaponifikasi ditambah dengan 10 ml aquades dan 100 

ml Heksana. Campuran distirring selama 1 jam. Ditambahkan HCl pekat hingga 

mencapai pH 1 sambil diaduk. Setelah terbentuk dua lapisan, lapisan bawah 

dibuang dan lapisan atas heksana diuapkan dengan menggunakan rotary vaccum 

evaporator pada suhu 40
o
C hingga tidak ada pelarut yang tersisa. 

 

c. Tahap kristalisasi urea 

Larutan urea dibuat dengan melarutkan sejumlah urea dengan rasio urea : 

asam lemak sebesar 1 : 2,06 ke dalam metanol dengan konsentrasi urea dalam 

metanol sebesar 10%. Larutan urea dipanaskan (suhu 60
o
C) hingga jernih. Asam 

lemak yang telah ditimbang dimasukkan kedalam larutan urea, kemudian diaduk 

selama 5 menit. Campuran urea dan asam lemak dimasukkan kedalam lemari 

pendingin yang telah diatur suhunya  10
o
C dan dibiarkan membentuk kristal 

pada selama 23 jam 38  menit. Fraksi padat (terkristalkan) dibuang dan fraksi cair 

(filtrat) digunakan pada tahap selanjutnya.  

(Besarnya rasio urea : asam lemak dan lama kristalisasi berdasarkan kondisi 

optimum hasil penelitian Putra, 2009) 

 

 



d. Tahap ekstraksi asam lemak omega-3 

Untuk setiap 3 liter filtrat, ditambahkan 1 liter heksana dan 0,5 liter HCl 

pekat. Campuran diaduk selama 1 jam. Lapisan heksana dipisahkan. Sebanyak 1,5 

liter air ditambahkan pada lapisan bawah. Lapisan ini kemudian diekstrak kembali 

dengan 1 liter heksana. Kedua ekstrak tersebut kemudian dicampurkan. Heksana 

dipisahkan dengan asam lemak melalui evaporasi pada suhu 30
o
C, selanjutnya 

konsentrat omega-3 disemprot dengan gas N2 untuk menghilangkan sisa pelarut. 

 

3.4.3 Sintesis Enzimatis Fosfolipid Terstruktur dengan Asam Lemak -3 

(Metode Modifikasi Haraldsson and Thorarensen, 1999) 

 

Fosfolipid kasar sebanyak 80 mg dimasukkan dalam tabung reaksi dan 

ditambahkan air sebanyak 10% dan dihomogenkan. Asam lemak omega-3 

ditambahkan dengan rasio terhadap fosfolipid sesuai dengan perlakuan. Enzim 

lipase R. miehei ditambahkan dengan konsentrasi 20% (terhadap substrat). 

Ditambahkan pelarut heksan sebanyak 3 ml. Campuran diinkubasi pada shaker 

water bath suhu 40
o
C dengan lama inkubasi sesuai faktor perlakuan. Setelah 

inkubasi, pelarut dibuang dan fosfolipid terstruktur dicuci dengan heksan 1ml.  

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Skema proses tahapan penelitian 
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3.5 Pengamatan  

Pengamatan dilakukan pada sample bahan baku minyak hasil samping 

pengalengan lemuru, konsentrat asam lemak omega-3, dan produk fosfolipid 

terstruktur asam lemak omega-3. Parameter mutu yang diamati meliputi: kadar 

dan profil asam lemak (EPA dan DHA) dengan Gas Chromatography metode 

transmetilasi in situ (Park and Goin, 1994), profil fosfolipid dengan Thin Layer 

Chomatography (Nzai and Proctor, 1998), dan kuantifikasi fosfolipid dengan 

TLC scanner (Nzai and Proctor, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6 Diagram Alir 

3.6.1 Ekstraksi fosfolipid kasar dari serat sawit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Diagram alir ekstraksi fosfolipid kasar dari serat sawit 
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3.6.2 Pembuatan konsentrat asam lemak omega-3 

 

a. Tahap Saponifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Diagram alir tahap saponifikasi 

 

 

b. Tahap Ekstraksi Asam Lemak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Diagram alir tahap ekstraksi asam lemak total  
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c. Tahap Kristalisasi Urea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Diagram alir tahap kristalisasi urea 

 

d. Tahap Ekstraksi Asam Lemak Omega-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Gambar 22. Diagram alir ekstraksi asam lemak omega-3 
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*  Rasio urea : asam lemak = 1 : 2,06 



3.6.2 Sintesis Enzimatis Fosfolipid Terstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Sesuai faktor perlakuan rasio asam lemak:fosfolipid = 2,5:1; 3,5:1; 4,5:1 

(**) Sesuai faktor perlakuan lama reaksi = 12, 24, 36 jam  

 

Gambar 23. Diagram alir sintesis enzimatis fosfolipid terstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 mg fosfolipid kasar Aquades 10%  

Homogenisasi dengan vorteks 

Asam lemak -3 (*) 

Lipase R. miehei 20% 

Heksan 3 ml 

Pencampuran 

Inkubasi suhu 40
o
C dalam 

shaker waterbath (**) 

Pemisahan dengan pelarut Heksan  

Pencucian Heksan 1 ml 

Fosfolipi d terstruktur 



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Substrat Awal 

Penelitian ini dilakukan untuk menentukan kondisi proses sintesis yang 

optimum sehingga dapat dihasilkan produk fosfolipid terstruktur dengan kadar 

asam lemak omega-3 (EPA dan DHA) yang tertinggi. Proses sintesis yang 

dimaksud adalah reaksi asidolisis antara komponen fosfolipid dengan asam lemak 

omega-3. Sumber fosfolipid diperoleh dari hasil ekstraksi limbah serat sawit, 

sedangkan sumber asam lemak omega-3 diperoleh dari hasil konsentrasi minyak 

hasil samping pengalengan ikan lemuru.  

Umumnya, penelitian mengenai reaksi asidolisis dalam sintesis fosfolipid 

terstruktur menggunakan sumber fosfolipid murni, seperti fosfatidilkolin, sebagai 

substrat. Begitu pula dengan sumber asam lemak, biasanya menggunakan EPA 

dan DHA murni. Namun pada penelitian ini menggunakan fosfolipid kasar dari 

hasil ekstraksi serat sawit dan konsentrat asam lemak dari minyak hasil samping 

pengalengan ikan lemuru. Oleh karena itu, perlu dilakukan karakterisasi terlebih 

dahulu terhadap profil kedua komponen tersebut agar dapat diketahui faktor-

faktor internal dari substrat yang mungkin berpengaruh terhadap reaksi sintesis 

yang berlangsung. 

 

4.1.1 Karakteristik Fosfolipid Kasar dari Limbah Serat Sawit 

Serat sawit merupakan jenis limbah pengolahan minyak sawit (CPO) yang 

memiliki kandungan fosfolipid yang cukup potensial. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh kadar fosfolipid kasar pada serat sawit sebesar 1,02% dengan 



kemurnian fraksi fosfolipid sebesar 45,75%.  Menurut Goh, et al. (1982) sebagian 

besar fosfolipid dari kelapa sawit masih berada dalam limbah hasil pengepresan 

serat sawit (palm-pressed fiber). Hasil penelitian Sambanthamurthi, et al. (2000) 

menunjukkan jumlah fosfolipid dalam larutan ekstrak mesocarp kelapa sawit 

mencapai 1000-2000 ppm (0,1-0,2%), sedangkan hasil penelitian Choo, et al. 

(2004) menunjukkan bahwa total fosfolipid hasil ekstraksi etanol dapat mencapai 

4,68%. Perbedaan hasil ini diduga karena kondisi mutu awal bahan baku serat 

sawit yang berbeda dan metode ekstraksi yang berbeda.  

Pada penelitian ini metode ekstraksi total lipid untuk separasi fosfolipid 

mengacu pada modifikasi dari metode penelitian Yunoki, et al. (2008) yang 

menggunakan sistem pelarut campuran klorofom:metanol, sementara pada 

penelitian Choo, et al. (2004) menggunakan pelarut etanol. Beberapa studi 

mengenai ekstraksi fosfolipid umumnya juga menggunakan sistem pelarut 

campuran klorofom:metanol (Wang, et al., 2009; Rao, et al., 2009). Berdasarkan 

penelitian pendahuluan, ternyata lipid total yang terekstrak dari sistem pelarut 

campuran klorofom:metanol lebih banyak dibandingkan dengan pelarut etanol. 

Hal ini diduga bahwa semakin banyak total lipid yang terekstrak, maka rendemen 

fosfolipid yang dihasilkan juga akan meningkat.  

Identifikasi profil jenis-jenis fosfolipid dalam fosfolipid kasar pada sampel 

secara kualitatif dilakukan dengan fraksinasi menggunakan metode kromatografi 

lapis tipis (Nzai and Proctor, 1998). Hasil identifikasi jenis-jenis fosfolipid pada 

plat TLC dapat dilihat pada Gambar 24. 
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Gambar 24. Spot fraksi-fraksi fosfolipid pada plat TLC 

Pada Gambar 24 teridentifikasi adanya 7 spot fraksi dalam fosfolipid 

kasar. Untuk mengetahui jenis fosfolipid pada setiap spot TLC, maka dilakukan 

dengan menentukan nilai RF (Retention Factor) sampel, yaitu jarak elusi spot 

pada plat TLC, selanjutnya dibandingkan dengan nilai RF standar jenis fosfolipid 

tertentu (Goh, et al., 1982). Identifikasi jenis-jenis fosfolipid dari serat sawit 

berdasarkan nilai RF ini dapat dilihat pada Tabel 15 berikut ini. 

Tabel 15. Jenis-jenis fraksi fosfolipid pada serat sawit 

No 

spot 

Nilai RF 
Jenis fosfolipid Kadar (%) 

Sampel Standar 

1 0,08 0,08 Fosfatidilinositol (PI) 3,38 

2 0,20 0,21 Fosfatidilkolin (PC)  4,49 

3 0,25 0,24 Fosfatidiletanolamin (PE) 6,87 

4 0,30 0,31 Fosfatidilgliserol (PG) 11,96 

5 0,38 0,38 Asam fosfatidat (PA) 10,61 

6 0,46 - Difosfatidilgliserol (DPG)* 8,01 

7 0,53 - Asam lemak bebas (ALB) 9,76 

8 - - Lipid Netral (LN) 44,49 
* Bersifat pendugaan 

 



Pada Tabel 15 diketahui bahwa fosfolipid kasar dari sumber serat sawit 

terdiri dari 6 jenis fraksi fosfolipid, yaitu PI, PC, PE, PG, PA, dan DPG. Hal ini 

berbeda dengan hasil penelitian Choo, et al. (2004) yang hanya menemukan 4 

fraksi fosfolipid dalam serat sawit, yaitu PC, PE, PG, dan PA. Perbedaan ini 

diduga disebabkan karena jenis pelarut dan metode ekstraksi fosfolipid yang 

digunakan perbedaan. 

Fraksi PI tidak ditemukan pada fraksi fosfolipid serat sawit hasil ekstraksi 

etanol pada penelitian Choo, et al. (2004), padahal hasil penelitian Goh, et al. 

(1982) juga menemukan adanya fraksi PI pada fosfolipid minyak sawit. Diduga 

fraksi PI ini lebih mudah terekstrak pada sistem pelarut klorofom:methanol 

dibandingkan dengan pelarut etanol. Menurut Pardun (1984) PI terkandung dalam 

fraksi yang tidak larut (insoluble) pada fraksinasi lesitin dengan etanol. Hal ini 

juga diperkuat dengan penelitian Yunoki, et al. (2008); Wang, et al. (2009); dan 

Rao, et al. (2009), dengan sampel yang berbeda-beda, menunjukkan adanya fraksi 

PI dari fosfolipid kasar hasil ekstraksi dengan sistem pelarut klorofom:metanol. 

Secara kuantitatif, pada Tabel 15 juga ditunjukkan kadar tiap-tiap fraksi 

fosfolipid, di mana fraksi PG memiliki kadar yang paling dominan, yaitu 11,96%. 

Hal ini juga berbeda dengan hasil penelitian Choo, et al. (2004), di mana fraksi 

fosfolipid yang paling dominan adalah PC. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, 

perbedaan ini pun diduga disebabkan jenis pelarut dan metode ekstraksi yang 

digunakan berbeda. Sementara distribusi profil asam lemak yang terkandung 

dalam fosfolipid disajikan pada Tabel 16 berikut ini. 

 

 



Tabel 16. Komposisi asam lemak dalam fosfolipid serat sawit 

Jenis 

asam lemak 

Kadar (%) 
Choo, et al. 

(2004) 
Hasil penelitian 

C10:0 - 1,45 

C12:0 - 3,34 

C14:0 - 3,08 

C16:0 34,58 34,82 

C16:1 - 0,34 

C18:0 1,03 3,93 

C18:1 33,75 51,63 

C18:2 30,05 - 

C20:0 0,59 1,30 

 

Pada Tabel 16 terlihat bahwa komposisi asam lemak dalam fosfolipid serat 

sawit didominasi oleh komponen asam oleat C18:1 (51,63%) yang merupakan 

jenis asam lemak tidak jenuh. Hal serupa juga ditunjukkan pada triasilgliserida 

(TAG) minyak kelapa sawit, di mana komponen asam oleat merupakan salah satu 

penyusun asam lemak utama dengan kadar mencapai 38,6-40,2% (MOPGC, 

1973). Namun, komponen asam oleat pada fosfolipid lebih tinggi dibandingkan 

pada TAG minyak sawit. Hal ini disebabkan karena perbedaan jumlah gugus asil 

pada TAG dan fosfolipid. TAG memiliki 3 gugus asil (sn-1, sn-2, dan sn-3), di 

mana posisi sn-2 cenderung teresterifiksi oleh asam oleat, sedangkan posisi sn-1,3 

teresterifiksi oleh asam lemak jenuh (Jacobsberg, 1975). Sementara pada 

fosfolipid posisi sn-3 teresterifikasi oleh gugus fosfat, sehingga secara otomatis 

akan menurunkan jumlah asam lemak jenuh dan meningkatkan prosentase asam 

oleat dalam fosfolipid.  

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Choo, et al. (2004) secara 

umum komposisi dan kandungan asam lemak dalam fosfolipid relatif hampir 

sama. Hanya saja pada hasil penelitian ini, jenis-jenis asam lemak jenuhnya lebih 



beragam (C10:0, C12:0, C14:0). Diduga bahwa proses separasi fosfolipid kasar 

dengan menggunakan metode ekstraksi pelarut yang dilakukan pada penelitian ini 

kurang sempurna. Hal ini ditunjukkan dengan kadar asam lemak bebas yang 

masih tinggi (13,00%) pada fosfolipid kasar (Tabel 15). 

 

4.1.2 Karakteristik Konsentrat Asam Lemak Omega-3  

Sebagai sumber asam lemak untuk donor asil pada pembentukan fosfolipid 

terstruktur, digunakan konsentrat asam lemak omega-3 yang berasal dari minyak 

hasil samping pengalengan ikan lemuru. Metode proses yang digunakan mengacu 

pada penelitian Putra (2009) dengan menggunakan metode kristalisasi urea. 

Prinsip metode kristalisasi urea ini adalah kemampuan urea untuk membentuk 

kompleks dengan asam lemak jenuh yang dikenal dengan inklusi urea (Hayes, 

2002). Perbandingan hasil pembuatan konsentrat asam lemak omega-3 dari 

sampel minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru dengan berbagai metode 

disajikan pada Tabel 17 berikut ini. 

Tabel 17. Perbandingan kadar omega-3 MHS* pengalengan ikan lemuru 

Peneliti Metode 

Kadar (%) 

EPA DHA Total 

-3 

Umiatun (2006) Pemadatan cepat 21,2 12,0 33,2 

Hayati (2005) Kristalisasi pelarut 24,9 13,4 38,3 

Hasil 

penelitian 
Kristalisasi urea 34,1 20,6 54,7 

* MHS: Minyak Hasil Samping 

 

Pada Tabel 17 terlihat bahwa kadar asam lemak omega-3 minyak ikan 

lemuru lebih tinggi pada konsentrat dengan menggunakan metode kristalisasi urea 



dibandingkan dengan metode pemadatan cepat atau kristalisasi pelarut. Hal ini 

membuktikan bahwa metode kristalisasi urea merupakan metode yang efektif 

dalam peningkatan konsentrasi asam lemak omega-3. Menurut Wanasundra and 

Shahidi (1998) metode kristalisasi urea lebih disukai oleh para peneliti karena 

pembentukan kompleks urea ini sangat tergantung pada konfigurasi sebagian 

asam lemak dan jumlah ikatan ganda. Selain itu juga mempunyai sifat fisik yang 

lebih murni untuk titik leleh dan kelarutannya. 

Untuk mengetahui lebih lanjut efektifitas dari metode kristalisasi urea 

dalam meningkatkan konsentrasi asam lemak omega-3, perlu diketahui profil 

asam lemak minyak lemuru sebelum dan sesudah proses. Dengan demikian akan 

dapat teridentifikasi jenis-jenis asam lemak mana yang berpengaruh terhadap 

proses kristalisasi urea. Profil asam lemak minyak hasil samping pengalengan 

ikan lemuru dan konsentrat omega-3 disajikan pada Tabel 18 berikut ini. 

Tabel 18. Profil asam lemak minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru dan 

konsentrat omega-3 ikan lemuru 

Jenis Asam 

Lemak 

MHS* Pengalengan 

Lemuru (%) 

Konsentrat Omega-3 

Lemuru (%) 

C12:0 0,22 0,38 

C14:0 12,88 - 

C16:0 26,29 10,26 

C16:1 15,04 - 

C18:0 5,43 5,68 

C18:1 5,43 22,44 

C18:2 0,01 0,03 

C18:3 0,17 0,35 

C20:0 0,01 0,04 

C20:2 0,21 0,08 

C20:5 EPA 19,11 34,08 

C22:2 3,14 4,63 

C22:3 0,72 1,33 

C22:6 DHA 11,36 20,58 

EPA dan DHA 30,46 54,66 

Tingkat pengayaan kadar EPA dan DHA = 1,79 kali 
* MHS: Minyak Hasil Samping 



 

Pada Tabel 18 terlihat bahwa kadar asam-asam lemak jenuh (C14:0, 

C16:0, dan C16:1) dari MHS lemuru mengalami penurunan yang signifikan 

setelah dijadikan konsentrat omega-3. Hal ini disebabkan karena asam lemak 

jenuh akan membentuk kristal dengan urea. Menurut Estiasih (2009) kompleks 

inklusi urea akan terbentuk antara kristal urea dengan asam lemak rantai lurus 

(jenuh), sementara struktur asam lemak bercabang atau melengkuk tidak dapat 

membentuk kompleks dengan urea.  

Sementara asam lemak omega-3 cenderung mengalami peningkatan yang 

signifikan, terutama EPA dan DHA. Menurut Haagsma (1982), pembentukan 

kompleks asam lemak-urea didasarkan pada derajat ketidakjenuhan asam lemak. 

Semakin tidak jenuh asam lemak, semakin kecil kemungkinan untuk terperangkap 

dalam kristal urea. Oleh karena itu asam lemak omega-3 jenis EPA dan DHA 

lebih sulit untuk terkompleks inklusi dengan urea dibandingkan dengan asam 

lemak omega-3 jenis linolenat (C18:3). Konsentrat omega-3 yang diperoleh 

menunjukkan kadar EPA yang lebih tinggi, yaitu 34,08% dibandingkan dengan 

kadar DHA 20,68%. Hal ini sependapat dengan Estiasih (2009) yang 

menyebutkan bahwa pada minyak ikan lemuru kandungan EPA lebih tinggi 

daripada DHA, sebaliknya pada minyak ikan tuna kandungan DHA lebih tinggi 

daripada EPA. 

Kadar asam lemak omega-3 (EPA+DHA) yang diperoleh mencapai lebih 

dari 40%, yaitu sebesar 54,66%, sehingga produk ini bisa dikategorikan sebagai 

produk konsentrat asam lemak omega-3. Tingkat pengayaan yang dilakukan 

mencapai 1,79 kali. Nilai pengayaan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan 



hasil penelitian Putra (2009) yang hanya meningkatkan pengayaan omega-3 

sebesar 1,65 kali dengan metode yang sama. Perbedaaan hasil tersebut diduga 

disebabkan karena adanya faktor suhu kristalisasi yang kurang dapat dikontrol. 

Menurut Guerrero dan Belarbi (2001), suhu menjadi faktor yang penting dalam 

keberhasilan proses kristalisasi. Peningkatan konsentrasi DHA seharusnya 

dilakukan pada suhu konstan 4
o
C. 

 

4.2 Optimasi Sintesis Enzimatis melalui Reaksi Asidolisis 

Penentuan titik optimum proses sintesis dilakukan dengan menggunakan 

metode Response Surface Methodology (RSM) dengan rancangan komposit pusat. 

Sebelumnya perlu ditentukan titik pusat percobaan yang diduga awal sebagai titik 

optimum proses. Penentuan titik pusat tersebut didasarkan pada pendekatan proses 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haraldsson dan Thorarensen (1999) 

yaitu sintesis fosfatidilkolin (PC) terstruktur dengan EPA dan DHA menggunakan 

lipase dari Rhizomucor miehei regiospesifik sn-1,3. Meskipun penelitian tersebut 

menggunakan substrat fosfatidilkolin sementara pada penelitian ini digunakan 

substrat fosfolipid total, namun dianggap masih dapat dilakukan pendekatan untuk 

diadopsi. Hal ini karena komponen utama dari fosfolipid serat sawit adalah 

fosfatidilkolin yang mencapai kadar 44,65% dari total fosfolipid (Choo, et al., 

2004). Sementara kondisi proses lainnya disesuaikan dengan beberapa modifikasi. 

Pada penelitian Haraldsson dan Thorarensen (1999) reaksi berlangsung 

dalam sistem tanpa pelarut. Namun beberapa penelitian serupa menunjukkan hasil 

inkorporasi optimum diperoleh dengan sistem pelarut (Mutua and Akoh, 1993; 

Hosokawa et al., 1995; Lyberg et al., 2005). Sementara hasil penelitian 



pendahuluan menunjukkan derajat inkorporasi EPA dan DHA pada kerangka 

fosfolipid dalam sistem reaksi sintesis menggunakan pelarut heksan lebih besar 

dibandingkan sistem tanpa pelarut. Hal ini diduga karena fosfolipid yang 

digunakan adalah fosfolipid kasar (total) dari serat sawit yang memiliki viskositas 

yang sangat tinggi, sehingga adanya pelarut dapat menurunkan viskositasnya. 

Menurut Vikbjerg (2006) keberadaan pelarut dalam suatu sistem dapat 

menurunkan viskositas dan meningkatkan transfer massa sehingga kecepatan 

reaksi juga semakin meningkat.  

Penurunan viskositas pada substrat fosfolipid menjadi hal yang penting 

agar sistem campuran lebih homogen sehingga kerja lipase lebih optimal. Selain 

penggunaan pelarut, penurunan viskositas juga bisa dilakukan dengan 

meningkatkan penambahan asam lemak. Namun, cara ini tidak direkomendasikan 

mengingat dari segi ekonomi konsentrat asam lemak omega-3 masih relatif mahal, 

sehingga kurang efektif untuk diaplikasikan. 

Pada penelitian Haraldsson dan Thorarensen (1999) derajat inkorporasi 

tertinggi diperoleh dengan rasio asil:PC 3,5:1 (b/b) dengan kestabilan reaksi 

terjadi pada lama reaksi 24 jam. Hasil yang diperoleh adalah fosfatidilkolin 

dengan kadar EPA 32% dan DHA 16%. Mengacu pada hasil penelitian tersebut, 

maka faktor rasio asam lemak:fosfolipid 3,5:1 (b/b) dan faktor lama reaksi 24 jam 

akan dijadikan titik pusat pada model RSM penelitian ini. 

 

 

 



4.2.1 Analisis Permukaan Respon 

Setelah ditentukan titik pusat pada kedua faktor, yaitu rasio asam 

lemak:fosfolipid 3,5:1 (b/b) (kode 0) dan lama reaksi 24 jam (kode 0), maka untuk 

mendapatkan titik optimum yang sebenarnya dengan metode RSM dilakukan 

perluasan perlakuan pada level di bawah dan di atas titik optimum. Untuk faktor 

rasio asam lemak: fosfolipid range level yang digunakan adalah 1,0 artinya pada 

level bawah (kode –1) 2,5:1 dan level atas (kode +1) 4,5:1. Hal ini didasarkan 

pada penelitian Elisabeth (1997) yang menunjukkan kerja sintesis lipase R.miehei 

berbeda signifikan pada peningkatan rasio asam lemak -3:CPO 1:1, 1;2, dan 1:3 

namun tidak berbeda signifikan pada peningkatan rasio 0,5:1 dan 1:1.  

Untuk faktor lama reaksi range level yang digunakan adalah 12 jam, 

artinya pada level bawah (kode –1) 12 jam dan level atas (kode +1) 36 jam. Hal 

ini didasarkan pada penelitian Haraldsson dan Thorarensen (1999) yang 

menunjukkan bahwa lama reaksi sintesis oleh lipase R.miehei selama 12 jam dan 

24 jam masih memberikan hasil yang signifikan, sedangkan setelah 24 jam reaksi 

cenderung stabil. Selain itu, untuk menghindari adanya bisa maka perlakuan 

diperluas lagi dengan titik -  dan + , dimana  adalah komponen perluasan 

matrik yang dirumuskan  = 2
k/4 

(k = banyaknya variabel yang diuji) (Gasperz, 

1992).  Hasil rancangan komposit pusat disajikan pada Tabel 19 berikut ini. 

 

 

 

 



Tabel 19. Data respon kadar EPA dan DHA total hasil rancangan komposit pusat 

 

No

. 

Variabel kode Variabel sebenarnya Rerata 

respon 

EPA+DHA
(mg/100g)  

X1 X2 Rasio  
(asam lemak: 

fosfolipid) 

Lama 

reaksi 
(jam) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

-1 

-1 

+1 

+1 

0 

0 

0 

0 

0 

-1,414 

+1,414 

0 

0 

-1 

 +1 

-1 

+1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-1,414 

+1,414 

2,5 : 1 

2,5 : 1 

4,5 : 1 

4,5 : 1 

3,5 : 1 

3,5 : 1 

3,5 : 1 

3,5 : 1 

3,5 : 1 

2,086 : 1 

4,914 : 1 

3,5 : 1 

3,5 : 1 

12 

36 

12 

36 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

7,032 

40,968 

299,93 

234,43 

416,10 

307,01 

505,82 

529,01 

582,91 

469,11 

460,43 

326,97 

349,94 

168,01 

401,36 

 

Data respon kadar EPA dan DHA total yang diperoleh digunakan dalam 

analisis statistika untuk mengoptimasi variabel proses yaitu rasio urea:asam 

lemak. Prediksi model persamaan yang sesuai diperoleh dengan bantuan program 

Design Expert DX 7.1.6. 

 

4.2.1.1 Analisis Pemilihan Model Statistik 

Analisis pemilihan model statistik dilakukan untuk menentukan model 

statistik yang paling sesuai untuk menggambarkan fenomena signifikansi dari 

hasil penelitian yang telah diperoleh. Beberapa jenis model yang ditawarkan 

dalam program Design Expert, antara lain: model linier, interaksi 2 faktor, 

kuadratik dan model kubik. Sementara pemilihan model ini dilakukan berdasarkan 

tingkat selektifitas terhadap jenis perhitungan Sequential Model Sum of Squares, 

Lack of Fit dan Summary of Statistic.  



Perhitungan pemilihan model berdasarkan Sequential Model Sum of 

Squares disajikan pada Tabel 20. Pada jenis perhitungan ini, model yang 

ditawarkan dapat diterima jika nilai P bernilai kurang dari 5% (0,05) yang berarti 

bahwa model tersebut dapat menggambarkan pengaruh yang signifikan terhadap 

respon. 

Tabel 20. Sequential Model Sum of Squares 

Sumber 

Keragaman 

Jumlah 

Kuadrat 

db Kuadrat 

Tengah 

F 

Hitung 

Nilai P 

Prob>F 

Keterangan 

FK 1,963E+ 

006 

1 1,963E+ 

006 

   

Linear 9137,10 2 4568,55 0,27 0,7660  

2FI 475,02 1 475,02 0,026 0,8762  

Kuadratik 1,217E+ 

005 

2 60841,42 9,52 0,0101 Suggested 

Kubik 34880,10 2 17440,05 8,86 0,0227 Aliased 

Sisa 9838,35 5 1967,67    

Total 2,139E+ 

006 

13 1,645E+ 

005 

   

 

Pada Tabel 20 terlihat bahwa model Linier dan 2FI memiliki nilai P lebih 

dari 0,05 yang berarti bahwa penggunaan kedua model statistik tersebut tidak 

dapat memberikan gambaran pengaruh yang signifikan terhadap respon. Oleh 

karena itu, kedua model tersebut tidak memenuhi untuk digunakan pada penelitian 

ini. Sementara model Kuadratik dan Kubik sama-sama memiliki nilai P kurang 

dari 0,05 yang menunjukkan penggunaan kedua model tersebut dapat 

menggambarkan pengaruh yang signifikan. Namun, pada model Kubik tidak 

direkomendasikan (aliased) untuk digunakan karena kompleksitas model Kubik 

tidak mendukung untuk menggambarkan respon dari rancangan komposit pusat 

yang hanya terdiri dari 2 variabel (Montgomery, 2001). Oleh karena itu, model 

yang direkomendasikan (suggested) adalah model Kuadratik. 



Proses pemilihan model yang kedua adalah berdasarkan pengujian 

ketidaktepatan model (lack of fit test). Menurut Gaspersz (1992) kriteria utama 

ketepatan model adalah berdasarkan pengujian ketidaktepatan model (lack of fit 

test). Hal ini karena suatu model dianggap tepat jika uji ketidaktepatan dari model 

bersifat tidak nyata (insignificant) secara statistik dan dianggap tidak tepat untuk 

menjelaskan suatu permasalahan dari suatu analisis yang dikaji jika 

ketidaktepatan dari model bersifat nyata (significant) secara statistik. Berbeda 

dengan jenis perhitungan sebelumnya, pada perhitungan ini model akan dapat 

diterima apabila nilai P adalah lebih dari 0,05 yang berarti ketidaktepatan model 

bersifat tidak signifikan terhadap respon. Perhitungan lack of fit test disajikan 

pada Tabel 21. 

Tabel 21. Lack of Fit Test 

Sumber 

Keragaman 

Jumlah 

Kuadrat 

db Kuadrat 

Tengah 

F 

Hitung 

Nilai P 

Prob>F 

Keterangan 

Linear 1,571E+005 6 26175,60 10,66 0,0192  

2FI 1,566E+005 5 31315,71 12,75 0,0144  

Kuadratik 34895,74 3 11631,91 4,74 0,0835 Suggested 

Kubik 15,64 1 15,64 6,368E-

003 

0,9402 Aliased 

Galat murni 9822,71 4 2455,68    

 

Hasil perhitungan Lack of Fit Test menunjukkan pola yang selaras dengan 

Sequential Model Sum of Squares, di mana model Linier dan 2FI tidak dapat 

digunakan karena memiliki nilai P kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,0192 dan 

0,0144. Hal ini berarti bahwa ketidaktepatan penggunaan kedua model tersebut 

bersifat signifikan. Sementara pada model Kuadratik dan Kubik sama-sama 

memiliki nilai P kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa ketidaktepatan kedua 

model tersebut bersifat tidak signifikan, sehingga dapat digunakan. Namun, 



seperti alasan sebelumnya bahwa model Kubik tidak direkomendasikan (aliased) 

karena tidak mendukung untuk rancangan yang hanya menggunakan 2 variabel. 

Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan Lack of Fit Test model yang 

direkomendasikan juga model Kuadratik. 

Proses pemilihan model yang ketiga adalah analisis Model Summary 

Statistic, yaitu analisis perhitungan kesimpulan dari perhitungan sebelumnya. 

Montgomery (2001) menyatakan bahwa penentuan model yang terbaik 

difokuskan pada nilai adjusted R
2
 dan predicted R

2
 yang maksimal. Selain itu, 

pemilihan model juga difokuskan pada nilai PRESS (prediction error sum of 

squares) yang paling minimal (Draper and Smith, 1998). Hasil analisis Model 

Summary Statistic disajikan pada Tabel 22. 

Tabel 22. Model Summary Statistics 

Sumber 

Keragaman 

Standar 

Deviasi 

R
2
 Adjusted 

R
2
 

Predicted 

R
2
 

PRESS Keterangan 

Linear 129,18 0,0519 -0,1377 -0,6057 2,826E+005  

2FI 135,97 0,0546 -0,2605 -1,3572 4,149E+005  

Kuadratik 79,93 0,7459 0,5645 -0,4970 2,635E+005 Suggested 

Kubik 44,36 0,9441 0,8659 0,9071 16348,82 Aliased 

 

Pada Tabel 22 terlihat bahwa model Kubik dinyatakan “aliased”. 

Sebagaimana penjelasannya sebelumnya bahwa model Kubik memang tidak 

sesuai untuk model rancangan penelitian ini yang hanya terdiri dari 2 varibel, 

sehingga model ini bisa diabaikan. Dengan demikian hanya 3 model yang 

memungkinkan untuk diaplikasikan. Namun, model Kuadratik dinyatakan lebih 

direkomendasikan karena memiliki nilai adjusted R
2
 dan predicted R

2
 yang paling 

besar serta nilai PRESS yang paling kecil. Berdasarkan ketiga kriteria pemilihan 

model tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih untuk 



menjelaskan hubungan antara variabel rasio urea : fosfolipid (b/b) dan lama reaksi 

terhadap respon inkorporasi fosfolipid terstruktur adalah model Kuadratik. 

 

4.2.1.2 Analisis Ragam (ANOVA) Model Kuadratik 

Hasil analisis ragam (ANOVA) yang dilakukan dengan model kuadratik 

disajikan pada Tabel 23. 

Tabel 23. Hasil analisis ragam (ANOVA) model Kuadratik 

Sumber 

Keragaman 

Jumlah 

Kuadrat 

db Kuadrat 

Rerata 

F 

Hitung 

Nilai P 

Prob>F 

Keterangan 

Model 

A-Rasio Asil 

B-Lama 

AB  

A2 

B2 

Residual 

Lack of Fit 

Galat Murni 

1,313E+005 

6117,53 

3019,57 

475,02 

50025,14 

86775,07 

44718,45 

34895,74 

9822,71 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

3 

4 

26258,99 

6117,53 

3019,57 

475,02 

50025,14 

86775,07 

6388,35 

11631,91 

2455,68 

4,11 

0,96 

0,47 

0,074 

7,83 

13,58 

 

4,74 

0,0462 

0,3604 

0,5139 

0,7930 

0,0266 

0,0078 

 

0,0835 

 

Signifikan 

 

 

 

Signifikan 

Signifikan 

 

 

Total 1,760E+005 12     

 

Analisis permukaan respon EPA dan DHA total menghasilkan persamaan 

model regresi kuadratik menggunakan variabel kode (X1 dan X2) sebagai berikut:  

Y = 509,45 + 27,65X1 + 19,43X2 – 10,90X1X2 – 84,80X1
2
 – 111,69X2

2
   

Apabila menggunakan variabel sebenarnya maka bentuk persamaannya sebagai 

berikut:   Y = -1188,02 + 643,05A + 42,03B – 0,91AB – 84,80A
2
 – 0,78B

2
 

di mana A = rasio asam lemak:fosfolipid dan B = lama reaksi. 

Untuk menentukan respon kadar EPA dan DHA total yang terinkorporasi 

pada fosfolipid digunakan persamaan dengan variabel yang sebenarnya. 

Persamaan dengan model Kuadratik menunjukkan bahwa garis regresi yang 

terbentuk akan berupa garis parabola. Sementara tanda minus (-) pada variabel 



Kadar  

EPA+DHA 

(mg/100g) 

A. Rasio asam lemak B. Lama (jam) 

kuadrat (A
2
 dan B

2
) menunjukkan bahwa garis parabola yang terbentuk 

menghadap ke arah sumbu Y negatif (terbuka ke bawah), dengan kata lain pola 

kuadratik yang diperoleh adalah titik optimum. Kurva tiga dimensi dari fungsi 

persamaan model kuadratik tersebut dapat dilihat pada Gambar 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan analisis ragam (ANOVA) yang disajikan pada Tabel 23, 

dapat diketahui bahwa variabel A (rasio asam lemak) dan B (lama reaksi) secara 

linier tidak memberikan pengaruh signifikan (P>0,05) terhadap respon. Hal ini 

karena respon yang terbentuk dari variabel rasio asam lemak (A) dan lama reaksi 

(B) membentuk kurva parabola (lengkung). Sementara, interaksi antara rasio asam 

lemak dan lama reaksi (AB) juga tidak berpengaruh signifikan (P>0,05). Hal ini 

sesuai dengan pendapat Vikbjerg (2006) yang menyebutkan bahwa lama waktu 

reaksi esterifikasi (untuk mencapai konversi 95%) tidak tergantung dari 

konsentrasi asam lemak yang digunakan. Namun, secara kuadratik (A
2
 dan B

2
) 

kedua variabel memberikan pengaruh yang signifikan (P<0,05) terhadap respon.  

Gambar 25. Kurva permukaan respon kadar EPA+DHA dengan variabel 

rasio asam lemak : fosfolipid dan lama reaksi asidolisis 



Variabel rasio asam lemak berpengaruh nyata secara kuadratik karena 

peningkatan rasio asam lemak tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan 

derajat inkorporasi asam lemak omega-3. Menurut Elisabeth (1997) rasio asam 

lemak omega-3 berpengaruh sangat nyata (P<0,01) pada inkorporasi EPA dan 

DHA pada substrat minyak ikan dan CPO menggunakan lipase R.miehei. 

Penggunaan donor asam lemak omega-3 yang lebih besar dari pada fosfolipid 

diperlukan untuk menghindari reaksi yang cenderung ke arah hidrolisis. Namun 

penggunaan donor asam lemak yang terlalu berlebih juga dapat menurunkan 

derajat inkorporasi EPA dan DHA. Hal ini disebabkan adanya fenomena substrate 

inhibition yang berhubungan dengan kompetisi antara substrat asam lemak 

dengan fosfolipid untuk mencapai sisi aktif enzim. Hal ini telah dikemukaan oleh 

Huang dan Akoh (1996) efek penghambatan reaksi transesterifikasi (asidolisis) 

ditemukan pada penggunaan tingkat rasio asam kaprilat dan triolein yang tinggi. 

Karena itulah, pada kondisi rasio asam lemak tertentu, pola respon yang terjadi 

tidak lagi linier meningkat, namun mengalami penurunan membentuk kurva 

parabola (kuadratik). 

Sama halnya dengan variabel rasio asam lemak, variabel lama reaksi juga 

berpengaruh nyata secara kuadratik. Peningkatan lama waktu reaksi secara linier 

tidak diikuti dengan pola respon yang linier pula, namun membentuk kurva 

parabola, di mana akan terjadi penurunan respon pada lama reaksi tertentu. Hal ini 

karena reaksi asidolisis yang terjadi berlangsung secara simultan dan bersifat 

reversible (bolak-balik) antara reaksi hidrolisis dan esterifikasi (Elisabeth, 1997). 

Dengan semakin lama waktu reaksi yang diberikan, diduga enzim lipase dapat 



menghidrolisis kembali EPA dan DHA yang sebelumnya telah teresterifikasi, 

sehingga terjadi penurunan respon. 

 

4.2.1.3 Analisis Kanonik untuk Penentuan Kondisi Optimum 

Penentuan kondisi optimum untuk mengetahui titik stationer dari masing-

masing variabel secara tepat dilakukan melalui analisis kanonik. Persamaan yang 

digunakan dalam analisis kanonik adalah persamaan dalam bentuk kode: 

Y = 509,45 + 27,65X1 + 19,43X2 – 10,90X1X2 – 84,80X1
2
 – 111,69X2

2
 

Berdasarkan analisis perhitungan Kanonik (Lampiran 6) diperoleh kondisi 

optimum masing-masing varibel, yaitu rasio asam lemak:fosfolipid sebesar 3,66:1 

dengan lama reaksi 24,95 jam (24 jam 57 menit). Pada kondisi optimum tersebut 

diprediksi akan menghasilkan fosfolipid terstruktur dengan kadar EPA dan DHA 

sebesar 512,41 mg/100g, yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi. 

 

4.2.1.4 Analisis Respon Kadar EPA dan DHA yang Terinkorporasi 

Respon kadar EPA+DHA yang terinkorporasi pada kerangka fosfolipid 

dari kombinasi variabel rasio asam lemak (A) dan lama reaksi (B) dapat 

digambarkan melalui kontur plot dan gambar permukaan respon. Bentuk kontur 

respon kadar EPA+DHA dapat dilihat pada Gambar 26. 
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Pada kontur plot tersebut, masing-masing irisan areanya menunjukkan 

kadar total EPA+DHA yang terinkorporasi dalam range area tersebut. Satu kontur 

yang muncul merupakan perwakilan dari nilai spesifik tinggi permukaan respon. 

Kontur plot pada gambar menunjukkan adanya peningkatan kadar EPA+DHA 

seiring dengan semakin dekatnya taraf variabel proses pada titik optimum 

percobaan yaitu pada rasio asam lemak : fosafolipid 3,66:1 dan lama reaksi 

asidolisis 24,95 jam. Semakin menjauhi titik pusat optimum, respon kadar EPA+ 

DHA akan semakin menurun atau derajat inkorporasi EPA+DHA semakin kecil. 

Gambaran fenomena tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 

1. Sifat sensitifitas enzim lipase yang berhubungan dengan panjang rantai 

gugus asil, derajat ketidakjenuhan dan posisinya pada kerangka gliserol. 

2. Kesetimbangan reaksi yang berhubungan dengan kecepatan reaksi bolak-

balik antara reaksi hidrolisis dan esterifikasi yang berlangsung secara 

simultan.  

Penggunaan rasio asam lemak kurang dari 3,66 menyebabkan respon 

derajat inkorporasi EPA+DHA mengalami penurunan. Hal ini diduga karena pada 

Gambar 26. Kontur plot hubungan rasio asam lemak dan lama reaksi terhadap 

respon kadar EPA+DHA 



rasio yang lebih kecil jumlah asam lemak tidak cukup untuk menyeimbangi reaksi 

hidrolisis, di mana di dalam sistem ditambahkan air sebanyak 10% (b/b substrat). 

Penggunaan donor asam lemak yang lebih banyak diperlukan dalam suatu reaksi 

asidolisis untuk menghindari reaksi yang cenderung ke arah hidrolisis 

(Adlercreutz, et al., 2002). Hal serupa juga diungkapkan oleh Tanaka, et al. 

(1994) yang menyebutkan bahwa inkorporasi asam lemak DHA pada TAG yang 

tidak mengandung asam lemak omega-3 (terutama DHA) dapat ditingkatkan 

dengan menaikkan rasio donor asam lemak omega-3 hingga tingkat tertentu, 

sedangkan pada TAG yang telah mengandung DHA faktor ini menjadi kurang 

efektif. Sementara pada penelitian ini substrat yang digunakan adalah fosfolipid 

dari sumber serat sawit, di mana menurut Choo, et al. (2004) komposisi asam 

lemak dari fosfolipid hasil pengepresan serat didominasi oleh jenis asam palmitat 

(C16), oleat (C18:1) dan linoleat (C18:2). Dengan demikian, peningkatan rasio 

asam lemak akan berpengaruh nyata terhadap derajat inkorporasi EPA+DHA pada 

fosfolipid dari sumber serat sawit. 

Derajat inkorporasi EPA+DHA cenderung mengalami penurunan pada 

rasio asam lemak lebih dari 3,66. Menurut Elisabeth (1997) peningkatan rasio 

donor asam lemak omega-3, tidak hanya meningkatkan komponen EPA+DHA di 

dalam campuran, tetapi juga asam-asam lemak lainnya yang akan mempengaruhi 

steric hidrance substrat serta kecepatan reaksi hidrolisis dan esterifikasi asam 

lemak. Konsentrat omega-3 dari minyak hasil samping pengalengan ikan lemuru 

yang digunakan dalam penelitian ini hanya mengandung komponen EPA+DHA 

sebesar 54,66%. Di samping itu juga terdapat kemungkinan adanya substrate 

inhibition pada proses pertukaran asil dengan penggunaan rasio donor asil yang 



tinggi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kelebihan salah satu jenis 

substrat (asam lemak dan fosfolipid) diduga akan mempengaruhi ketersediaan 

substrat lainnya yang berhubungan dengan kompetisi kedua jenis substrat pada 

daerah interfasial untuk mencapai sisi aktif enzim (Huang dan Akoh, 1996). 

Sementara menurut Egger, et al. (1997) penurunan kecepatan reaksi asidolisis 

dapat terjadi pada peningkatan jumlah asam lemak yang digunakan, karena diduga 

adanya pengaruh perubahan polaritas atau viskositas pada campuran. 

Respon kuadratik inkorporasi EPA+DHA juga ditunjukkan dari pengaruh 

lama reaksi asidolisis yang digunakan. Pada kontur plot (Gambar 26) terlihat 

bahwa respon tertinggi diperoleh pada titik waktu 24,95 jam. Hal ini 

membuktikan bahwa lama reaksi tersebut merupakan kondisi di mana reaksi 

asidolisis yang berlangsung telah mengalami kesetimbangan (kestabilan reaksi) 

Menurut hasil penelitian Haraldsson dan Thorarensen (1999) reaksi 

transesterifikasi fosfatidilkolin dari kuning telur terstruktur dengan asam lemak 

EPA dan DHA mengalami kestabilan reaksi pada lama reaksi 24 jam. Reaksi 

asidolisis antara fosfolipid dengan asam lemak omega-3 berlangsung secara 

simultan, sehingga penentuan lama reaksi asidolisis menjadi faktor yang sangat 

menentukan untuk mendapatkan derajat inkorporasi EPA+DHA yang tertinggi. 

Pada waktu reaksi sebelum mencapai 24,95 jam, kadar EPA+DHA yang 

terinkorporasi pada fosfolipid terstruktur masih sangat rendah. Hal ini karena pada 

tahap-tahap awal reaksi asidolisis diduga lebih didominasi dengan reaksi 

hidrolisis untuk memotong rantai-rantai asil pada kerangka fosfolipid. 

Berdasarkan penelitian Elisabeth (1997) pada sepertiga awal kecepatan reaksi 

lipase lebih mengarah ke reaksi hidrolisis dibandingkan esterifikasi, yang ditandai 



dengan terjadinya penurunan konsentrasi asam lemak C14:0, C16:0, C18:0, dan 

C18:1 pada kerangka gliserol, tanpa diikuti dengan kenaikan konsentrasi EPA dan 

DHA yang berarti. Oleh karena itu, pada lama reaksi di bawah 24,95 jam tidak 

semua komponen EPA dan DHA yang terinkorporasi secara optimal pada struktur 

fosfolipid. Komponen EPA dan DHA yang tidak terinkorporasi tersebut masih 

terlarut dalam sistem pelarut heksan dan akan ikut terbuang saat penghentian 

proses sintesis, sehingga respon kadar EPA+DHA yang diperoleh rendah. 

Penurunan derajat inkorporasi EPA+DHA juga terjadi pada reaksi yang 

melewati lama reaksi 24,95 jam. Hal ini diduga disebabkan karena terjadi over 

lapping reaksi, di mana enzim lipase dapat menghidrolisis kembali EPA dan DHA 

yang sebelumnya telah teresterifikasi. Menurut Elisabeth (1997) reaksi simultan 

asidolisis bersifat reversible (bolak-balik) antara reaksi hidrolisis dan esterifikasi.  

Kemungkinan lain yang menyebabkan penurunan konsentrasi asam lemak 

EPA dan DHA adalah kandungan air dalam campuran reaksi. Studi Yamane, et al. 

(1992) menunjukkan bahwa setelah 10 menit reaksi asidolisis maka kandungan air 

dalam campuran reaksi minyak hati ikan kod dan asam lemak omega-3 meningkat 

dari 0,04% menjadi 0,09% dan setelah 48 jam meningkat menjadi 0,11%. Air 

dalam jumlah yang sedikit memang dibutuhkan oleh enzim lipase untuk 

mempertahankan konformasi atau struktur tiga dimensinya, sehingga aktifitas 

katalitiknya dapat dipertahankan.  

Menurut Hariyadi (1995) aktivitas esterifikasi maksimum dari lipase 

R.miehei adalah pada penambahan kadar air awal sebesar 10% (b/b substrat), 

sedangkan penambahan kadar air awal hingga 50% dapat menurunkan aktivitas 



esterifikasinya sebesar 70%. Hal tersebut juga didukung dengan hasil penelitian 

Huang dan Akoh (1994) yang menunjukkan bahwa penambahan air hingga 6% 

(b/b substrat) pada awal reaksi enzimatik dengan lipase R. miehei akan 

meningkatkan inkorporasi EPA ke dalam TAG minyak kedelai serta juga 

menghasilkan kecepatan reaksi yang lebih tinggi. Namun, keberadaan komponen 

air yang berlebih akan mendorong reaksi ke arah hidrolisis dibandingkan 

esterifikasi. Dengan demikian, diduga dengan semakin lamanya waktu reaksi 

(melebihi 24,59 jam), maka akan terjadi sintesis air (Yamane, et al., 1992) secara 

berlebih sehingga reaksi cenderung ke arah hidrolisis yang menyebabkan 

penurunan kadar EPA+DHA pada fosfolipid terstruktur. 

 

4.2.2 Verifikasi Hasil Optimasi 

Proses verifikasi dilakukan untuk melihat kesesuaian antara perhitungan 

nilai optimum yang diperoleh melalui perhitungan software analisis data dengan 

kondisi nyata dilapangan. Setelah dilakukan verifikasi percobaan pada kondisi 

optimum diperoleh kadar EPA dan DHA yang terinkorporasi sebesar 965,37 

mg/100g. Nilai tersebut berbeda jauh dengan hasil perhitungan statistik, yaitu 

mencapai 1,88 kali lebih besar.  

Perbedaan selisih yang sangat besar ini diduga karena faktor tempat 

sintesis yang berbeda. Pada proses optimasi, sintesis dilakukan dalam tabung 

reaksi dengan diameter sekitar 1 cm. Hal ini dikarenakan volume campuran yang 

terlalu kecil, yaitu hanya sekitar 3 ml. Sementara pada saat verifikasi, sintesis 

dilakukan dalam wadah erlenmeyer ukuran 50 ml dengan diameter alas sekitar 5 



cm, di mana volume campuran yang digunakan untuk verifikasi 10 kali lebih 

besar yaitu 30 ml, dibandingkan volume campuran saat optimasi, tetapi dengan 

proporsi yang sama. Volume campuran yang besar tersebut digunakan untuk 

mendapatkan rendemen fosfolipid terstruktur yang lebih banyak, sehingga 

memungkinkan untuk sekaligus dilakukan karakterisasi pada fosfolipid terstruktur 

yang dihasilkan. Namun, dampaknya bahwa pola pengadukan selama sintesis 

akan berbeda. Meskipun pengadukan pada shaker diatur dengan kecepatan yang 

sama, yaitu 300 rpm, namun dengan luas permukaan wadah yang berbeda, maka 

efektifitas pengadukan juga berbeda. Semakin besar luas permukaan adah, maka 

proses pengadukan akan semakin optimal. 

Hal ini membuktikan bahwa kondisi pengadukan selama reaksi asidolisis 

berpengaruh besar dalam optimasi proses sintesis. Tanaka, et al. (1992) 

menyebutkan bahwa kecepatan reaksi bolak-balik antara hidrolisis dan esterifikasi 

dalam sistem heterogenous dipengaruhi oleh kandungan air dalam campuran 

reaksi dan metode pencampuran atau pengadukan reaktan. Pengadukan yang 

sempurna akan meningkatkan laju tumbukan antar massa di dalamnya sehingga 

kontak antara enzim dengan substrat akan semakin optimal. 

 

4.3 Karakteritik Fosfolipid Terstruktur dengan Asam Lemak Omega-3 

Karakterisasi fosfolipid terstruktur dilakukan untuk mengetahui profil 

asam-asam lemak yang teresterifikasikan pada fosfolipid kasar sekaligus melihat 

seberapa efektif tingkat pengayaan asam lemak omega-3 pada struktur fosfolipid. 

Profil asam lemak pada fosfolipid terstruktur dapat dilihat pada Tabel 24. 

 



Tabel 24. Profil asam lemak pada fosfolipid terstruktur 

Jenis asam 

lemak 

Kadar relatif (% luas area) 

Fosfolipid 

kasar 

Konsentrat 

omega-3 

Fosfolipid 

terstruktur 

C10:0 1,45 - - 

C12:0 3,34 0,38 1,63 

C14:0 3,08 - 9,89 

C16:0 34,82 10,26 14,50 

C16:1 0,34 - 13,98 

C18:0 3,93 5,68 5,25 

C18:1 51,63 22,44 20,26 

C18:2 - 0,03 1,78 

C18:3 - 0,35 4,77 

C20:0 1,30 0,04 - 

C20:5 (EPA) - 34,08 17,04 

C22:2 - 4,63 - 

C22:3 - 1,33 - 

C22:6 (DHA) - 20,58 10,54 

EPA + DHA - 54,66 27,58 

 

Pada Tabel 24 terlihat adanya pengayaan beberapa jenis asam lemak pada 

struktur fosfolipid. Beberapa jenis asam lemak baru yang terinkorporasi pada 

struktur fosfolipid antara lain: asam linoleat (C18:2), asam linolenat (C18:3), EPA 

dan DHA. Asam linolenat, EPA dan DHA termasuk jenis asam lemak omega-3 

(Nettleton, 2005), sehingga dapat dikatakan bahwa produk fosfolipid terstruktur 

ini kaya akan komponen omega-3, di mana komposisinya paling dominan.  

Hasil reaksi asidolisis dengan enzim lipase R. miehei menunjukkan bahwa 

derajat inkorporasi EPA pada fosfolipid mencapai 17,04% dan lebih besar dari 

pada derajat inkorporasi DHA yang hanya mencapai 10,54%. Sifat spesifisitas 



lipase terhadap jenis asam lemak berhubungan dengan steric hindrance dari asam 

lemak yang dipengaruhi oleh panjang rantai, jumlah dan posisi ikatan rangkap 

serta struktur tiga dimensi dari asam lemak (Elisabeth, 1997). Lebih lanjut studi 

Pedersen dan Holmer (1995) menunjukkan bahwa spesifisitas enzim lipase R. 

miehei dalam reaksi esterifikasi menurun seiring dengan meningkatnya 

ketidakjenuhan asam lemak. Selain itu, Eigtved, et al. (1988) mengemukakan 

bahwa lipase R. miehei lebih reaktif terhadap asam lemak yang memiliki ikatan 

rangkap pertama pada posisi 3 dari ujung karboksil dibandingkan dengan asam 

lemak yang memiliki ikatan rangkap pada posisi 2 dalam reaksi esterifikasi. Oleh 

karena itulah, EPA yang memiliki 5 ikatan rangkap dengan ikatan rangkap 

pertama yang lebih jauh dari ujung karboksil (posisi 5) akan lebih mudah 

teresterifikasi atau terhidrolisis dibandingkan dengan DHA yang memiliki 6 

ikatan rangkap dengan  dengan ikatan rangkap pertama yang lebih dekat dari 

ujung karboksil (posisi 4). 

Fenomena yang serupa juga ditunjukkan pada hasil penelitian Haraldsson 

dan Thorarensen (1999) yang menunjukkan derajat inkorporasi EPA lebih tinggi 

dibandingkan DHA pada molekul fosfatidilkolin (PC) dengan kadar EPA 32% 

dan DHA 16%. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian 

ini. Hal ini disebabkan karena jenis bahan baku yang digunakan berbeda. Pada 

penelitian digunakan substrat fosfolipid kasar (yang terdiri dari beberapa fraksi 

fosfolipid) dari serat sawit dan konsentrat asam lemak omega-3 dari ikan lemuru. 

Sementara Haraldsson dan Thorarensen (1999) menggunakan substrat PC murni 

dengan EPA dan DHA murni pula, sehingga hasil inkorporasinya juga akan lebih 

tinggi. 



Pada Tabel 24 tingginya derajat inkorporasi EPA dan DHA pada fosfolipid 

terstruktur selama reaksi asidolisis diiringi dengan penurunan konsentrasi asam 

lemak C12:0, C16:0, dan C18:1. Hal ini dapat diartikan bahwa posisi asam-asam 

lemak jenuh dan monoenoat dalam molekul fosfolipid serat sawit digantikan oleh 

asam-asam polienoat, terutama EPA dan DHA. Menurut Elisabeth (1997) selain 

karena spesifisitas lipase R. miehei terhadap asam lemak rantai panjang, 

pertukaran gugus asil dengan EPA dan DHA ini juga dimungkinkan oleh jumlah 

EPA dan DHA yang lebih tinggi dibandingkan asam-asam lemak jenuh lain yang 

terkandung di dalam konsentrat omega-3 minyak lemuru. Dengan demikian, 

tingkat peluang EPA dan DHA dalam berkompetisi dengan asam-asam lemak lain 

untuk mencapai sisi aktif enzim lipase lebih besar.  

Dari hasil penelitian ini sebenarnya diharapkan komponen EPA dan DHA 

lebih cenderung terinkorporasi pada posisi sn-1 untuk menggantikan gugus asam 

lemak jenuh sebelumnya. Hal ini didasarkan pada sifat spesifisitas posisional 

lipase R. miehei terhadap asam lemak pada posisi sn-1,3 molekul trigliserida (Min 

and Akoh, 2002). Pada molekul fosfolipid posisi sn-3 merupakan gugus fosfor, 

sehingga lipase cenderung akan mengesterifikasi asam lemak pada posisi sn-1. 

Lipase dari Rhizopus oryzae dilaporkan berkerja baik pada modifikasi fosfolipid 

di posisi sn-1 (Adlercreutz, et al., 2002). 

Namun, ternyata hasil penelitian berbeda dengan teori tersebut. Pada Tabel 

24 terlihat bahwa setelah reaksi asidolisis terjadi penurunan konsentrasi asam 

lemak C18:1 (asam oleat) pada fosfolipid kasar secara signifikan. Padahal 

menurut Jacobsberg (1975) asam oleat memiliki kecenderungan untuk terikat 

pada posisi sn-2 TAG minyak sawit. Hal ini diduga karena adanya migrasi asil 



dan pembentukan senyawa gliserofosfolipid (GP). Menurut Vikbjerg (2006) 

migrasi asil merupakan suatu reaksi non-enzimatis yang terjadi karena senyawa 2-

asil-lysofosfolipid yang terbentuk pada tahap hidrolisis bersifat tidak stabil dan 

akan mencapai kestabilannya dengan membentuk senyawa 1-asil-lysofosfolipid 

melalui pertukaran gugus asil. Selanjutnya akan dihidroilisis kembali oleh lipase 

menghasilkan gliserofosfolipid (GP). Mekanisme migrasi asam oleat dapat 

dijelaskan pada Gambar 27 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Mekanisme migrasi asam oleat 

 

Substrat yang digunakan dalam penelitian ini adalah fosfolipid kasar dari 

serat sawit, di mana hasil fraksinasi pada fosfolipid kasar teridentifikasi 6 jenis 

fraksi fosfolipid di dalamnya (Tabel 15). Setelah dilakukan strukturisasi dengan 

asam lemak omega-3, diperoleh profil fraksi fosfolipid terstruktur sebagai berikut: 
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Tabel 25. Jenis-jenis fraksi fosfolipid pada fosfolipid terstruktur 

Jenis fosfolipid 
Kadar (%) 

Fosfolipid kasar Fosfolipid terstruktur 

Fosfatidilinositol (PI) 3,38 3,36 

Fosfatidilkolin (PC)  4,49 6,24 

Fosfatidiletanolamin (PE) 6,87 9,13 

Fosfatidilgliserol (PG) 11,96 20,57 

Asam fosfatidat (PA) 10,61 18,32 

Difosfatidilgliserol (DPG) 8,01 13,88 

Asam lemak bebas (ALB) 9,76 17,33 

Lipid Netral (LN) 44,49 11,17 
 

Pada Tabel 25 terlihat bahwa tidak banyak terjadi perubahan terhadap 

profil fraksi fosfolipid setelah mengalami reaksi asidolisis enzimatis. Hal ini 

membuktikan bahwa lipase Rhizomucor miehei tidak memiliki aktifitas hidrolitik 

pada gugus fosfat fosfolipid yang dapat mengubah kadar fraksi fosfolipid di 

dalamnya. Perubahan hanya terjadi pada fraksi lipid netral yang mengalami 

penurunan secara signifikan. Hal ini diduga komponen lipid netral tereliminasi 

pada saat pencucian dengan pelarut heksan di akhir reaksi asidolisis. 

Kemungkinan lain bahwa lipid netral ikut terhidrolisis oleh lipase menghasilkan 

asam-asam lemak bebas. Dengan penurunan kadar lipid netral, maka kemurnian 

fosfolipid terstruktur meningkat menjadi 71,5% dari bahan awal fosfolipid kasar 

yang sebelumnya hanya mencapai kemurnian sebesar 45,75%. 

Menurut Vikbjerg (2006) kereaktifan enzim lipase juga tergantung dari 

jenis gugus kepala fosfolipid yang menentukan jenis fraksi fosfolipid dan 

kemurnian substrat. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi pula kereaktifan lipase R. 

miehei pada tiap-tiap fraksi fosfolipid dalam menginkorporasikan EPA dan DHA.  

 

 

 



Tabel 26. Profil asam-asam lemak pada tiap-tiap fraksi fosfolipid terstruktur 

Jenis asam 

lemak 

Kadar relatif (% luas area) 

PI PC PE PG PA  DPG ALB LN 

C14:0 20,06 43,54 13,63 1,92 36,34 28,81 1,24 1,21 

C16:0 18,03 11,27 10,53 3,53 8,71 1,17 9,06 12,39 

C16:1 5,77 24,45 - 5,56 18,19 7,78 28,21 3,23 

C18:0 20,44 8,79 11,65 44,87 24,31 34,88 29,45 - 

C18:1 0,58 1,70 18,05 7,07 2,96 4,91 0,55 2,31 

C18:2 1,77 1,12 - 3,49 1,06 1,20 1,77 2,76 

C18:3 2,24 1,00 10,15 0,73 1,16 0,93 1,86 2,78 

C20:0 2,86 0,23 - - 1,25 0,60 1,20 1,80 

C20:5 (EPA) 10,43 2,65 15,70 13,88 1,94 7,89 13,15 47,70 

C22:0 - - - 0,47 0,31 - 0,18 1,44 

C22:6 (DHA) 16,60 5,24 20,30 16,99 3,78 10,76 11,98 20,65 

C24:0 1,22 - - 1,49 - 1,06 1,34 3,72 

EPA + DHA 27,03 7,89 36,00 30,87 5,72 18,65 25,13 68,35 

Keterangan: 

PI : Fosfatidilinositol  PA : Asam fosfatidat  

PC  : Fosfatidilkolin   DPG : Difosfatidilgliserol 

PE : Fosfatidiletanolamin  ALB : Asam lemak bebas 

PG : Fosfatidilgliserol  LN : Lipid netral 

 

Pada Tabel 26 terlihat bahwa EPA dan DHA lebih mudah terinkorporasi 

pada molekul lipid netral dengan kadar mencapai 68,35%, dibandingkan dengan 

pada fraksi fosfolipid. Tingkat inkoporasi EPA dan DHA pada lipid netral yang 

lebih tinggi dibandingkan pada fraksi fosfolipid dapat dijelaskan dari 2 hal, yaitu 

perbedaan jenis struktural substrat dan sifat spesifisitas lipase. 

Substrat ikut memegang peranan dalam aktivasi enzim pada permukaan 

interfasial, yaitu dengan menyuplai energi yang dibutuhkan untuk perubahan 

konformasi enzim lipase. Substrat dengan rantai karbon yang terlalu pendek atau 

memiliki banyak ikatan rangkap tidak dapat menyuplai cukup energi untuk 



kebutuhan tersebut. Terkadang perubahan konformasi berlangsung kurang 

sempurna sehingga aktivitas optimal tidak dapat tercapai (Elisabeth, 1997). 

Keberadaan gugus fosfat yang relatif pendek pada struktur fosfolipid diduga dapat 

menurunkan suplai energi untuk aktivasi interfasial oleh lipase. 

Selain itu, molekul lipid netral merupakan struktur TAG (Triasilgliserol) 

yang memiliki gugus asil pada posisi sn-1,2,3, sementara pada struktur fosfolipid, 

gugus asil hanya terdapat pada posisi sn-1,2. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, 

bahwa lipase R. miehei memiliki spesifisitas posisional untuk asam lemak pada 

posisi sn-1,3. Dengan demikian peluang inkorporasi EPA dan DHA pada struktur 

TAG lipid netral lebih besar dibandingkan pada struktur fosfolipid. Kemungkinan 

lain bahwa gugus polar yang bermuatan pada fosfolipid diduga dapat menghambat 

kerja enzim lipase, sehingga lipase cenderung bekerja lebih baik pada substrat 

yang lebih non-polar (lipid netral).  

Sementara jika dibandingkan antar fraksi fosfolipid, maka diketahui 

bahwa EPA dan DHA lebih mudah terinkorporasi pada fraksi PE, dibandingkan 

dengan fraksi lainnya. Dalam hal ini, kereaktifan lipase juga dipengaruhi oleh 

gugus kepala fosfolipid. Menurut Mutua dan Akoh (1993) selama reaksi asidolisis 

dengan donor asil EPA dalam sistem pelarut heksan, kereaktifan enzim lipase R. 

miehei pada fraksi fosfolipid secara berurutan yaitu PC>PI>PE>PS. Sementara 

jika donor asilnya berupa asam kaprilat, maka kereaktifan lipase yaitu 

PC>PE>PA>PI (Peng, et al., 2002).  

Pada hasil penelitian ini (Tabel 26) urutan kereaktifan lipase R. miehei 

pada reaksi asidolisis dengan donor asil dari konsentrat omega-3 ikan lemuru 



adalah PE>PG>PI>DPG>PC>PA. Sebelumnya belum ada studi yang menjelaskan 

mengenai adanya kompetisis antara fraksi fosfolipid dalam suatu reasi asidolisis 

dengan substrat fosfolipid kasar. Namun menurut Vikbjerg (2006), jenis gugus 

kepala fosfolipid turut menentukan kereaktifan dari enzim lipase.  

Jika berdasarkan konsentrasi fraksi fosfolipid (Tabel 25), maka seharusnya 

fraksi PG memiliki peluang yang lebih besar dalam terinkorporasi dengan EPA 

dan DHA, karena kadarnya dalam fosfolipid terstruktur paling besar, yaitu 

20,57%, sebaliknya kadar PE dalam fosfolipid terstruktur cukup kecil, hanya 

9,13%. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi fraksi fosfolipid tidak 

memberikan pengaruh terhadap derajat inkorporasi EPA dan DHA. Sementara 

jika berdasarkan kereaktifan lipase R. miehei pada fraksi fosfolipid, seharusnya 

derajat inkorporasi tertinggi terdapat pada fraksi PC (Mutua dan Akoh, 1993). 

Diduga ada faktor lain yang menyebabkan fraksi PE memiliki derajat inkorporasi 

paling tinggi, yaitu perbedaan tingkat hidrolisisnya. Menurut Vikbjerg (2006), 

urutan tingkat hidrolisis dari beberapa jenis fosfolipid yaitu PG>PI>PC>PE. 

Dengan tingkat hidrolisis yang lebih tinggi, memungkinkan reaksi hidrolisis akan 

berjalan lebih dominan dibandingkan reaksi esterifikasi, sehingga memungkinkan 

terjadinya hidrolisis kembali pada EPA dan DHA yang telah terinkorporasi pada 

PC. Oleh karena itu, dengan tingkat hidrolisis yang paling rendah, maka fraksi PE 

lebih mampu dalam mempertahankan inkorporasi EPA dan DHA. 

Pada Tabel 26 juga terlihat bahwa derajat inkorporasi DHA lebih tinggi 

dibandingkan EPA pada semua fraksi fosfolipid. Hal ini dikarenakan EPA telah 

banyak terinkorporasi pada fraksi asam lemak bebas dan lipid netral. 



Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa asam lemak omega-3 terutama EPA 

lebih mudah terinkorporasi pada struktur TAG (lipid netral) dibandingkan dengan 

struktur fosfolipid. Selain itu, diduga beberapa molekul EPA ikut terinkorporasi 

pada fraksi gliserofosfolipid/GP (produk antara proses hidrolisis dan migrasi asil) 

membentuk 1-eicosanoil lysofosfolipid. EPA memiliki kecenderungan yang lebih 

besar untuk terinkorporasi pada gliserofosfolipid dibandingkan dengan DHA. Hal 

ini karena produk gliserofosfolipid merupakan produk samping hidrolisis yang 

cenderung berlangsung di awal-awal reaksi asidolisis. Sementara menurut 

Elisabeth (1997) EPA cenderung untuk terinkorporasi lebih awal dibandingkan 

dengan DHA. Sehingga pada awal reaksi asidolisis dimungkinkan terjadi 

inkorporasi EPA pada fraksi gliserofosfolipid. Semakin banyak EPA yang 

terinkorporasi pada gliserofosfolipid, maka akan menurunkan kadar EPA pada 

tiap-tiap fraksi fosfolipid lainnya. Oleh karena itu, derajat inkorporasi EPA pada 

tiap-tiap fraksi terlihat lebih kecil dibandingkan DHA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Limbah serat sawit dapat dijadikan sebagai alternatif sumber fosfolipid 

alami yang potensial dengan kadar sebesar 1,02%, sementara minyak hasil 

samping pengalengan ikan lemuru dapat dijadikan konsentrat omega-3 dengan 

kadar sebesar 54,66% menggunakan metode kristalisasi urea. Fosfolipid dan asam 

lemak omega-3 tersebut dapat distrukturkan melalui reaksi asidolisis dengan 

enzim lipase Rhizomucor miehei menghasilkan fosfolipid terstruktur dengan 

derajat inkorporasi  EPA sebesar 17,04% dan DHA 10,54%.  

Optimasi proses sintesis dengan metode permukaan respon menghasilkan 

persamaan model regresi kuadratik aktual sebagai berikut: 

Y = -1188,02 + 643,05A + 42,03B – 0,91AB – 84,80A
2
 – 0,78B

2
 

di mana A = rasio asam lemak dan B = lama reaksi. 

Dari hasil perhitungan matrik persamaan regresi model dapat diketahui bahwa 

kondisi optimum reaksi asidolisis terjadi pada pada rasio asam lemak : fosfolipid 

sebesar 3,66 : 1 dengan lama reaksi 24 jam 57 menit. 

Hasil verifikasi percobaan pada kondisi optimum diperoleh kadar EPA dan 

DHA total yang terinkorporasi pada struktur fosfolipid serat sawit sebesar 965,37 

mg/100g. Urutan derajat inkorporasi EPA dan DHA pada masing-masing fraksi 

fosfolipid, yaitu: PE>PG>PI>DPG>PC>PA. 

 

 

 



5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat direkomendasikan untuk penelitian lebih lanjut 

dari penelitian ini antara lain: 

1. Perlu adanya penelitian untuk mencari metode ekstraksi fosfolipid yang 

lebih efektif untuk meningkatkan rendemen fosfolipid serat sawit. 

2. Perlu dilakukan purifikasi pada fosfolipid kasar dari serat sawit untuk 

mengoptimalkan proses sintesis fosfolipid terstruktur. 

3. Perlu dilakukan studi mengenai pengaruh kecepatan dan metode 

pengadukan selama proses reaksi asidolisis berlangsuing.  

4. Perlu dilakukan karakterisasi fisik dan kimia dari fosfolipid terstruktur 

omega-3 sebagai pengemulsi dan sebagai antioksidan. 

5. Perlu dilakukan uji kelayakan untuk aplikasi fosfolipid terstruktur dengan 

asam lemak omega-3 pada produk makanan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur Analisa Profil Fosfolipid (Nzai dan Proctor, 1998) 

Kromatografi lapis tipis (TLC) 

Kosentrasi standar fosfolipid (PC, PE dan PI) 1 mg/ml dilarutkan dalam 

larutan kloroform:metanol (95:5 v/v). Plat silika dikembangkan dengan larutan 

kloroform:metanol:air (75:25:3 v/v). Plat dikeringanginkan selama 10 menit dan 

diaktifkan selama 20 menit dalam oven suhu 100
o
C sebelum digunakan. Dalam 

volume yang sama (10µl) sampel ekstrak fosfolipid dan standar fosfolipid 

diteteskan (spotting) pada plat. Kertas saring ditempatkan dalam bejana 

pengembangan (developing chamber) dan ditambahkan larutan pengembang. 

Bejana dijenuhkan selama 10 menit sebelum proses kromatografi. Plat yang berisi 

spot ditempatkan dalam bejana pengembangan selama 40 menit dan 

dikeringanginkan 10 menit dan ditempatkan dalam oven 90
o
C selama 10 menit.  

 

Kuantifikasi jenis-jenis fosfolipid 

Jenis-jenis  fosfolipid diukur konsentrasinya dengan peralatan TLC 

scanner menghasilkan kurva dengan luas area tertentu. Konsentrasi jenis 

fosfolipid sampel dihitung dengan membandingkan kurva luas area standar 

masing-masing jenis fosfolipid.   

 

 

 

 



Lampiran 2. Prosedur Analisa Profil Asam Lemak (Park and Goins, 1994) 

Metilasi untuk analisa GC 

100 ± 0,1 mg sampel ditimbang, ditambah standart GC sebesar 5 mg 

(C17:0), ditambah metil klorida sebesar 100 μl dan 1 ml NaOH 0,5 N. Selanjutnya 

dipanaskan 90° C selama 10 menit dan didinginkan hingga suhu ruang. Ditambah 

1 ml BF3 14% dalam larutan methanol, kemudian dipanaskan 90° C selama 10 

menit dan didinginkan hingga suhu ruang. Ditambah 1 ml akuadest dan 1 ml 

heksana dan divortex selama 1 menit hingga merata. Disentrifugasi 3000 rpm 

selama 5 menit, diambil lapisan atas (asam lemak dalam bentuk metil) 

 

Kondisi kromatografi gas (GC) yang digunakan: 

a. Kolom   : Kapiler bahan isian silika, 50 mj id. 0,22 mm,  

  o.d. 0,33. 

b. Bahan isian  : Silika 

c. Jenis   : Bonded phase 

d. Fase   : CBP20 (Polar) 

e. Ketebalan lapisan : 0,25 mikrometer 

f. Gas pembawa  : Nitrogen, kecepatan 200 kg/m
2 

g. Gas pembakar  : Hidrogen, kecepatan 0,6 kg/cm
2
 

h. Gas pembantu  : Udara, tekanan 0,15 kg/cm
2 

i. Suhu kolom  : 250 
0
C 

j. Suhu injektor  : 230 
0
C 

k. Suhu detektor   : 230 
0
C 

l. Volum injeksi  : 2 mikroliter 

m. Kecepatan integrator  : 5 mm/menit 

      

 



Lampiran 3. Analisis Permukaan Respon 

Response 1. EPA+DHA Transform: None 

  *** WARNING:  The Cubic Model is Aliased! ***  
 

“Sequential Model Sum of Squares” 

  Sum of  Mean F            p-value 

 Source Squares df Square Value   Prob > F 
Mean vs Total        1.963E+006 1    1.963E+006                                

Linear vs Mean             9137.10 2 4568.55 0.27 0.7660 

2FI vs Linear                   475.02 1 475.02 0.026 0.8762 

Quadratic vs 2FI     1.217E+005 2 60841.42 9.52    0.0101   Suggested 

Cubic vs Quadratic      34880.10 2 17440.05 8.86    0.0227   Aliased 

Residual                         9838.355 1967.67 

Total                        2.139E+006  13 1.645E+005 

 

 "Sequential Model Sum of Squares [Type I]":  Select the highest order 

polynomial where the additional terms are significant and the model is not aliased. 

 

 

“Lack of Fit Tests” 

  Sum of                Mean          F                p-value 

Source              Squares     df      Square     Value           Prob > F 
Linear         1.571E+005      6      26175.60 10.66              0.0192 

2FI              1.566E+005      5      31315.71 12.75              0.0144 

Quadratic        34895.74       3      11631.91 4.74              0.0835    Suggested 

Cubic                    15.64       1            15.64     6.368E-003   0.9402   Aliased 

Pure Error          9822.71      4         2455.68 

 

 "Lack of Fit Tests":  Want the selected model to have insignificant lack-of-fit. 

 

 

“Model Summary Statistics” 

                    Std.       Adjusted     Predicted 

Source        Dev.     R-Squared R-Squared R-Squared      PRESS 
Linear       129.18  0.0519 -0.1377 -0.6057 2.826E+005 

2FI         135.97 0.0546 -0.2605 -1.3572 4.149E+005 

Quadratic 79.93 0.7459 0.5645 -0.4970    2.635E+005   Suggested 

Cubic       44.36 0.9441 0.8659 0.9071         16348.82   Aliased 

 

 "Model Summary Statistics":  Focus on the model maximizing the "Adjusted R-

Squared" and the "Predicted R-Squared". 

 

 

 

 

 



Lampiran 4. Analyzes of Variance 

  

         ANOVA for Response Surface Quadratic Model 

 Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 
   

  Sum of                   Mean   F        p-value 

 Source Squares     df     Square        Value   Prob > F 
 Model         1.313E+005       5      26258.99         4.11     0.0462   significant 

   A-Rasio 6117.53 1 6117.53 0.96 0.3604 

   B-Lama 3019.57 1 3019.57 0.47 0.5139 

   AB  475.02 1 475.02 0.074 0.7930 

   A2  50025.14 1 50025.14 7.83 0.0266   significant 

   B2  86775.07 1 86775.07 13.58 0.0078   significant 

 Residual 44718.45 7 6388.35 

 Lack of Fit 34895.74 3 11631.91 4.74 0.0835   not significant 

 Pure Error 9822.71 4 2455.68 

 Cor Total 1.760E+005 12 

 

 

 Std. Dev.               79.93        R-Squared  0.7459 

 Mean 388.54  Adj R-Squared 0.5645 

 C.V. % 20.57  Pred R-Squared          -0.4970 

 PRESS        2.635E+005                 Adeq Precision            4.686 

 

 

 Coefficient Standard 95% CI 95% CI 

 Factor          Estimate   df    Error         Low     High       VIF 
  Intercept 509.45 1 35.74 424.93    593.98 

  A-Rasio 27.65 1 28.26 -39.17 94.47    1.00 

  B-Lama 19.43 1 28.26 -47.39 86.25    1.00 

  AB   10.90 1 39.96 -105.40 83.60      1.00 

  A2  84.80 1 30.30 -156.46 -13.14    1.02 

  B2  111.69 1 30.30 -183.34 -40.03    1.02 

 

 

  Final Equation in Terms of Coded Factors: 
 

  EPA+DHA  = 

 +509.45 

 +27.65   * A 

 +19.43   * B 

 -10.90   * A * B 

 -84.80   * A2 

 -111.69   * B2 

 

 

   



Final Equation in Terms of Actual Factors: 
 

  EPA+DHA  = 

 -1188.02227 

 +643.05112   * Rasio Asam Lemak 

 +42.02633   * Lama 

 -0.90812   * Rasio Asam Lemak * Lama 

 -84.80044   * Rasio Asam Lemak2 

 -0.77560   * Lama2 

 

 

  Degrees of Freedom for Evaluation 
 Model          5 

 Residuals    7 

   Lack 0f Fit 3 

   Pure Error  4 

 Corr Total    12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 5. Analisis Kanonik 

 

y =  bo + b1x1 + b2x2 + b3 x1x2 + b4x1
2
 + b5x2

2
 

Y = 509,45 + 27,65x1 + 19,43x2 – 10,90x1x2 – 84,80x1
2
 – 111,69x2

2
 

 

Ў =  bo + bX + X’BX’ 

 

X =  b =  B =  

 

dy/dx = b + 2B X’ = 0 

      X  = b . – ½ B
-1

  

  

          X     =          .  – ½  

 

                  =           .  – ½  

 

                  =  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x1 

x2 

 

b1 

b2 

 

b4             b3 /2 

b3 /2     b5 

 

b1 

b2 

 

b4             b3 /2 

b3 /2     b5 

 

-1 

27,65 

19,43 

 

-84,80           -5,45 

 -5,45        -111,69 

 

-1 

0,157949 

0,079268 

 

x1 

x2 

 

Rasio asam lemak optimum 

 

 

x1 = R – 3,5 

          1 

 

0,157949= R – 3,5 

                        

R =  3,657949 

 

 

  

Lama reaksi optimum 

 

 

x2  = W – 24 

             12 

0,079268= W – 24 

                        12 

 

R = 24,951216 

R = 24 jam 57 menit 

  



 

Lampiran 6. Visualisasi Fraksi Fosfolipid pada Plat TLC 

 

a. Fosfolipid kasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Standar Fosfolipid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipid  Netral 

DPG 

PA 

PG 

PE 

PC 

PI 

ALB 

PA 

PG 

PC 

PI 

PE 



 

Lampiran 7. Hasil Kromatogram Gas Chromatography 

 

a. Standar EPA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Standar DHA 



 

 

c. Profil asam lemak fosfolipid kasar 

 

 
 

 

 



 

 

 

d. Profil asam lemak fosfolipi terstruktur 

 

 
 

 



 

 

Lampiran 8. Dokumentasi Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minyak hasil samping 

pengalengan lemuru 

KRISTALISASI 

UREA 

Konsentrat asam lemak 

omega-3 

Limbah serat sawit 

EKSTRAKSI 

PELARUT 

Fosfolipid kasar 

SINTESIS 

ENZIMATIS 

Fosfolipid terstruktur 

omega-3 


