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RINGKASAN 

  

 Lembaga gandum merupakan salah satu hasil samping proses pengolahan 

terigu, dari hasil pengolahan tersebut didapatkan germ gandum seberat 2,5–3,5% 

berat biji utuh. Lembaga gandum mengandung lemak tidak jenuh, fitosterol dan 

tokoferol. Kandungan tokoferol dalam minyak germ gandum adalah 5361 ppm. 

Tokoferol sebagai antioksidan merupakan sumber vitamin E, hingga saat ini 

diketahui bahwa vitamin E dapat mencegah berbagai penyakit seperti kanker 

prostat, penyakit kardiovaskuler, katarak, anemia, dan lain-lain. Antioksidan juga 

berperan penting untuk mempertahankan mutu produk pangan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mendapatkan tokoferol germ gandum yang lebih murni dan 

menentukan suhu dan lama kristalisasi yang tepat untuk pemurnian tokoferol 

dengan menggunakan metode krisatalisasi dengan pelarut. 

Penelitian ini menggunakan RAK (Rancangan Acak Kelompok) yang 

terdiri dari dua faktor. Faktor I adalah suhu kristalisasi (0˚C, 10˚C) dan faktor II 

adalah lama kristalisasi (24, 30 dan 36 jam). Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 

kali ulangan. Selanjutnya data akan dianalisa secara statistik dengan 

menggunakan analisa ragam ANOVA (”Analysis of Variance”) taraf 5%, apabila 

terdapat beda nyata pada interaksi kedua perlakuan maka dilakukan uji lanjut 

DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) taraf 5% dan apabila tidak ada interaksi 

antara keduanya, maka dilanjutkan dengan uji BNT selang kepercayaan 5%. 

Pemilihan perlakuan terbaik dilakukan dengan metode De Garmo.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan suhu dan lama kristalisasi 

berpengaruh nyata terhadap kadar tokoferol dan aktivitas antioksidan dan tidak 

berpengaruh nyata terhadap bilangan peroksida, asam lemak bebas dan intensitas 

warna. Dari hasil analisa didapatkan jumlah kadar tokoferol antara 5776,3–9766,6 

ppm, jumlah aktivitas antioksidan antara 43,79-54,25%, jumlah bilangan 

peroksida antara 15,9-24,5 mek/kg, jumlah kadar asam lemak bebas antara 1,93-

2,57%. Warna minyak hasil kristalisasi kuning kecoklatan. Berdasarkan hasil 

analisa tersebut didapatkan perlakuan terbaik yaitu pada suhu 10ºC dan lama 

kristalisasi 30 jam dengan analisa sebagai berikut: kadar tokoferol 9766,6 ppm, 

aktivitas antioksidan 49,46 %, bilangan peroksida 19,76 mek/g, kadar asam lemak 

bebas 2,19%. Warna minyak hasil kristalisasi kuning kecoklatan. 

 

Kata kunci: Lembaga gandum, tokoferol, kristalisasi, fraksi tidak tersabunkan, 

pemurnian 

 

 

 

 



 

Cahya V. Idrus. 0311013007. Tocopherol Purification From Unsoaped 

Fraction of Wheat Germ Oil (Triticum sp.) Through Lower 

Temperature Solvent Crystallization (Study on Temperature and 

Crystallization Duration).  

Under Guidance: Dr. Teti Estiasih, STP., MP. 

 

SUMMARY 

 

Wheat germ constitutes a byproduct of wheat milling processing. 

The output of processing will be 2.5–3.5% wheat germ of whole seed 

weight. Wheat germ contains unsaturated fat, phytosterol and tocopherol. 

Tocopherol content in the wheat germ oil is about 5361 ppm. Tokopherol 

as antioxidant refers to a source of vitamin E, currently recognizing that 

vitamin E prevents some diseases like prostate cancer, cardiovascular 

disease, cataract, anemia, and others. Antioxidant also plays important 

role to maintain the quality of food product. The objective of research was 

to obtain more pure wheat germ tocopherol and to determine the 

appropriate temperature and crystallization length to purify tocopherol by 

using crystallization method with solvent. 

 The research was carried out using Randomized Block Design with 2 

factors. The first factor was crystallization temperatures (0
0
C and 10

0
C). 

Second factors was duration of crystallization (24, 30 and 36 hours). Each 

treatment was repeated 3 times. Data will be statistically analyzed by 

using ANOVA with 5% rate. Any significant differences in the interaction 

of both treatments ensure the use of DMRT (Duncan’s Multiple Range 

Test) further test. Lack of interaction of both treatments ascertains the 

employment of BNT test with 5% trust interval. The best treatment can be 

found with De Garmo method. 

 Results of research indicate that the treatments of temperature and 

crystallization length have obvious effect on tocopherol content and 

antioxidant activity, but without obvious effect on peroxide number, free 

faty acid, and color intensity. Results of analysis show the tocopherol 

content between 5776,3–9766,6 ppm, antioxidant activity between 43.79–

54.25%, peroxide number between 15.9-24.5 meq/kg, and (FFA) free fatty 

acid content between 1.93-2.57%. The product of crystallization oil 

appears brownish yellow. Taking account these results of analysis, the 

best treatment involves 10
0
C temperature and 30 hours crystallization 

length, including the following analyses: tocopherol of 9.76 mg/g, 

antioxidant activity of 49.46 %, peroxide number of 19.76 meq/kg, FFA 

content of 2.19%. The product of crystallization oil should be brownish 

yellow. 

 

Keywords: wheat germ, tocopherol, crystallization, unsaponifiable 

fraction, purification  
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Lembaga gandum merupakan salah satu hasil samping proses pengolahan 

terigu, dari hasil pengolahan tersebut didapatkan germ gandum seberat 2,5–3,5% 

dari berat biji utuh. Beberapa penelitian yang ada, hasil samping dari suatu 

produksi industri dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produk lain atau bahan 

tambahan. 

 Salah satu perusahaan pengolahan tepung terigu di Indonesia perharinya 

dapat menghasilkan lembaga gandum sebanyak 1428 ton. Lembaga dipisahkan 

dari endosperm karena menyebabkan ketengikan pada tepung. Ketengikan ini 

disebabkan adanya kandungan lemak yang sangat tinggi pada lembaga. 

 Lembaga mengandung lemak tidak jenuh, fitosterol, dan tokoferol yang 

mempunyai berbagai macam manfaat. Kandungan tokoferol dalam minyak germ 

gandum adalah 5,36 mg/g. Anonimous (1998) menyebutkan bahwa vitamin E 

dapat mencegah berbagai penyakit seperti kanker prostat, penyakit 

kardiovaskular, katarak, anemia, dan lain-lain. Tokoferol sebagai antioksidan 

merupakan sumber vitamin E. Antioksidan juga berperan penting untuk 

mempertahankan mutu produk pangan, seperti ketengikan, perubahan nilai gizi, 

perubahan warna dan aroma serta kerusakan fisik (Trilaksani, 2003). 

 Tokoferol merupakan vitamin E yang terkandung dalam germ gandum, 

sehingga perlu diekstraksi untuk memperoleh ekstrak tokoferol. Tokoferol 

terdapat pada fraksi minyak germ gandum, untuk memisahkan tokoferol dengan 

minyak diperlukan tahapan penyabunan agar didapatkan fraksi yang tidak 



 

tersabunkan karena tokoferol merupakan komponen yang tidak dapat tersabunkan. 

Hamilton (2000) menjelaskan bahwa komponen utama dari fraksi tidak 

tersabunkan adalah sterol, tokoferol, hidrokarbon, pigmen (gossypol, klorofil), 

dan vitamin. Pada fraksi tidak tesabunkan tersebut tokoferol masih tercampur 

dengan bahan lain, sehingga perlu dilakukan proses pemurnian untuk 

mendapatkan tokoferol yang lebih murni. Salah satu proses pemurnian yang dapat 

digunakan adalah kristalisasi pelarut.   

 Kristalisasi pelarut adalah suatu proses pemisahan dimana minyak atau 

lemak akan dikristalkan secara selektif dalam pelarut dan fase cair yang tertinggal 

akan dipisahkan melalui penyaringan. Beberapa penelitian, kristalisasi suhu dan 

lama berpengaruh terhadap rendemen dan kemurnian suatu senyawa. 

 Pada metode kristalisasi, suhu sangat dipengaruhi oleh titik leleh atau 

kondisi kelarutan. Selektifitas tersebut ditentukan oleh ukuran kristal yang besar 

kecilnya dipengaruhi oleh waktu kristalisasi. Suhu yang digunakan pada proses 

kristalisasi adalah suhu rendah karena menurut penelitian terdahulu oleh Estiasih 

dan Ahmadi (2004) dengan suhu yang rendah dapat mengkristalkan asam-asam 

lemak. Sedangkan lamanya waktu dapat memberikan kesempatan bagi kristal 

yang terbentuk untuk menyesuaikan diri sehingga fraksi asam lemak jenuh dalam 

minyak dapat terkristal sempurna (Timms, 1997). 

 Pada penelitian ini dilakukan pemurnian tokoferol dari minyak germ 

gandum yang telah disabunkan menggunakan metode kristalisasi pelarut dengan 

faktor kajian suhu dan lama kristalisasi. 

 



 

1.2 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

• Mendapatkan tokoferol lembaga gandum yang lebih murni. 

• Menentukan suhu dan lama kristalisasi yang tepat untuk pemurnian 

tokoferol dengan menggunakan metode kristalisasi dengan pelarut. 

 

1.3 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

• Memberi nilai tambah germ gandum sebagai hasil samping pengolahan 

terigu. 

• Diperoleh proses kristalisasi yang terbaik untuk pemurnian tokoferol dari 

minyak germ gandum. 

 

1.4 Hipotesa 

 Pada proses pemurnian dengan kristalisasi pelarut, suhu dan lama 

kristalisasi diduga akan mempengaruhi rendemen dan kemurnian tokoferol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Lembaga Gandum (Triticum sp.) 

 Suatu lembaga dalam suatu biji atau disebut jantung biji yang memiliki 

banyak kandungan nutrisi yang berguna bagi tanamannya. Beberapa nutrisi yang 

terkandung dalam lembaga gandum adalah protein, serat, asam lemak tak jenuh, 

vitamin dan mineral (Anonimous, 2007
a
). lembaga merupakan sumber kehidupan 

sebuah biji gandum yang apabila dalam kondisi baik akan berkembang dan sel 

germ akan tetap hidup setelah pemanenan (Anonimous, 2005). Berikut gambar 

penampang melintang biji gandum ditunjukkan pada Gambar 1 dan lembaga 

gandum pada Gambar 2. 

 

Gambar 1. Penampang Melintang Biji Gandum (Anonimous, 2008
a
) 



 

Gambar 2. Lembaga Gandum (Anonimous, 2008
a
) 

Lembaga pada gandum sekitar 2-4% dari biji gandum yang terletak pada 

bagian dorsal. Lembaga merupakan bagian embrio yang berfungsi untuk 

menyalurkan nutrisi organ ke embrio selama perkecambahan (Posner, 2000). 

Gandum mengandung lemak sebanyak 2-2,5%. Lemak ini banyak terdapat pada 

bagian germ (25-30%). Bila tercampur dengan oksigen dan air, maka akan 

terbentuk keasaman yang tinggi sehingga menimbulkan ketengikan. Berikut 

komposisi dari germ gandum dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi germ gandum (Triticum sp.) 

Komposisi Jumlah (%) 

Protein kasar 26 

Lemak 10 

Gula reduksi 26 

Pentosan  6,5 

Selulosa 2 

Abu 4,5 

Pati 0 

Sumber: Anonimous (2005)  

Lembaga gandum (Triticum sp.) mudah berbau tengik, khususnya dalam 

bentuk segar karena komponen nutrisinya banyak mengandung lemak tak jenuh. 

Lembaga gandum yang masih segar seharusnya berbau seperti kacang panggang 

tetapi tidak berbau apek. Lembaga gandum yang disimpan dalam suatu wadah 



 

tertutup rapat maka daya simpannya bertahan hingga satu tahun. Jika disimpan 

dalam wadah terbuka dan ditaruh pada kontainer lemari es maka akan bertahan 

selama sembilan bulan (Anonimous, 2007
a
). Tabel 2 menunjukkan komposisi 

asam lemak gandum (Triticum sp.) 

Tabel 2. Komposisi Asam Lemak Gandum (Triticum sp.) 

Asam-asam Lemak Gandum 

 Biji (%) Germ (%) Endosperm (%) 

Jenuh 

• C14:0 (Myristat) 

• C16:0 (Palmitat) 

• C18:0 (Stearat) 

 

0,1 

24,5 

1,0 

 

- 

18,5 

0,4 

 

- 

18,0 

1,2 

Tidak Jenuh 

• C16:1 (Palmitoleat) 

• C18:1 (Oleat) 

• C18:2 (Linoleat) 

• C18:3 (Linolenat) 

 

0,8 

11,5 

56,3 

3,7 

 

0,7 

17,3 

57,0 

5,2 

 

1,0 

19,4 

56,2 

3,1 

Lain-lain yang tidak tersabunkan 1,9 0,8 1,1 

Sumber: Buckle et al., 1987 

Minyak lembaga gandum didapatkan dari ekstrak benih biji gandum yang 

banyak mengandung oktakosanol yang banyak ditemukan didalam minyak nabati 

dan tebu. Minyak lembaga gandum sensitif terhadap oksidasi, peningkatan suhu 

dan cahaya, sehingga penyimpanan pada suhu rendah dianjurkan. Ciri-ciri minyak 

germ gandum adalah berwarna gelap dan berbau. Biasa digunakan untuk 

kosmetika dan makanan. Minyak lembaga gandum mengandung linoleat, oleat, 

palmitat dan stearat serta beberapa vitamin yaitu A, D dan E. Komposisi dalam 

minyak tersebut sangat berguna bagi sistem kekebalan tubuh, sistem reproduksi 

dan memelihara sel (Anonimous, 2008
b
).  

 

 



 

2.2 Ekstraksi 

 Ekstraksi merupakan suatu cara pemisahan satu atau lebih komponen dari 

suatu bahan yang merupakan sumber komponen tersebut. Komponen yang 

dipisahkan dengan ekstraksi dapat berupa padatan dari suatu sistem campuran 

padat-cair atau berupa cairan dari suatu sistem campuran cair-cair (Hui, 1992). 

Menurut Voight (1995) proses ekstraksi dibedakan menjadi dua fase, yaitu 

a. Fase Pembilasan  

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

yang rusak akibat penghalusan langsung bersentuhan dengan pelarut. 

Sehingga komponen sel yang ada di dalamnya mudah diambil (dibilas). 

Oleh karena itu, dalam fase pertama ini sebagian bahan aktif telah berpindah 

dalam pelarut. Semakin halus serbuk simplisia akan semakin optimal 

pembilasannya. 

b. Fase Ekstraksi 

Fase ini lebih kompleks dari fase sebelumya, karena bahan pelarut untuk 

melarutkan komponen dalam sel yang tidak terluka harus mampu mendesak 

masuk lebih dulu kedalamya. Membran sel yang mengering dan mengkerut 

di dalam simplisia mula-mula harus diubah kondisinya sehingga 

memungkinkan bahan pelarut masuk ke dalam sel. Hal itu terjadi melalui 

pembengkakan, dimana membran mengalami pembesaran volume akibat 

masuknya sejumlah molekul bahan pelarut. 

 

 



 

2.2.1 Saponifikasi 

Saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa lemah 

(misalnya NaOH) atau reaksi yang terjadi ketika minyak atau lemak dicampur 

dengan larutan alkali (Arifin, 2007). 

Jika fraksi kasar “crude oil” direaksikan dengan natrium hidroksida 

(NaOH) maka lemak, lilin, senyawa lipid, dan asam lemak bebas akan 

membentuk sabun. Persenyawaan sabun ini akan terdispersi dalam lapisan air. 

Hasil lainnya yaitu gliserol, fosfat alkohol dan amina terlarut dalam air, 

sedangkan golongan sterol, pigmen, hidrokarbon bersifat tidak larut dalam air. 

Dengan demikian semua jenis lipid termasuk fraksi dapat disabunkan 

(saponifiable fraction) kecuali persenyawaan sterol, pigmen dan hidrokarbon 

(Ketaren, 1987). 

Reaksi penyabunan terhadap fraksi tersabunkan (lemak, lilin, fosfolipid) 

adalah sebagai berikut (Ketaren,1987) :  

 

Lemak Kasar    Produk Penyabunan 

•••• Lemak   * garam Na- as. Lemak + gliserol 

•••• Lilin   * garam Na- as. Lemak + alkohol  

•••• Fosfolipida   * garam Na- as. Lemak + gliserol+ Na3PO4 + amina 

 

•••• Sterol     

•••• Hidrokarbon  * Tidak bereaksi (tidak dapat disabunkan) 

•••• Pigmen 

 

Lebih dari 95% dari minyak kasar dan lemak terdiri dari campuran 



 

triasilgliserol. Fraksi non-triasilgliserol mengandung sejumlah variabel dari 

pospolipida, asam lemak bebas, hasil oksidasi, bahan yang tidak tersabunkan 

(tokoferol, sterol, hidrokarbon) dan kotoran lainnya (Hamilton, 2000). Reaksi 

saponifikasi dan struktur dasar senyawa sabun yang dihasilkan dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 
 

Gambar 3. Reaksi Saponofikasi (Arifin, 2007). 

 

Komponen utama dari fraksi yang tidak tersabunkan adalah sterol, 

tokoferol, hidrokarbon, pigmen (gossypol, klorofil), dan vitamin (Hamilton, 

2000).   

 

2.3 Kristalisasi 

 Fraksinasi dengan metode kristalisasi pelarut merupakan suatu proses 

pemisahan dimana minyak atau lemak akan dikristalkan secara selektif dan fase 

cair yang tertinggal akan dipisahkan melalui penyaringan atau sentrifugasi. 

Kristalisasi dengan pelarut merupakan metode yang paling sesuai karena mampu 



 

menghasilkan konsentrat yang lebih murni (Khrishnamurthy dan Kellens, 1995). 

2.3.1 Pembentukan Inti Kristal 

 Inti kristal merupakan kristal terkecil yang dapat terbentuk dalam larutan 

pada konsentrasi dan suhu tertentu (Timms, 1997). Menurut Krishnamurthy dan 

Kellens (1995), inti kristal terbentuk saat suhu pelelehan lemak cair jauh lebih 

rendah dibandingkan suhu kesetimbangan termodinamiknya, yaitu ketika zat 

tersebut menjadi lewat dingin. Selama kristalisasi, dapat terjadi tiga tipe 

pembentukan inti kristal, yaitu tipe homogen, tipe heterogen, tipe sekunder. 

 Pada pembentukan inti kristal secara homogen, molekul dalam larutan 

terbentuk bersamaan baik berupa molekul tunggal maupun berupa unit molekul 

yang berikatan sebagai suatu gugus. Gugus tersebut kemudian terbentuk terus-

menerus dan terdisosiasi dalam larutan lewat jenuh atau lewat dingin (Hartel, 

2001). Pembentukan inti kristal tipe ini berlangsung tanpa bantuan senyawa-

senyawa asing di dalam larutan (Lawler dan Dimick, 1998). 

 Pada sebagian besar sistem kristalisasi, pembentukan inti kristal heterogen 

berlangsung sebelum pembentukan inti kristal homogen (Krishnamurthy dan 

Kellens, 1995). Adanya tempat asing, seperti zat pengotor, bagi pembentukan 

kristal pada tipe heterogen mampu menginduksi pembentukan inti pada kondisi 

lewat dingin yang lebih rendah dibandingkan kondisi yang dibutuhkan pada 

pembentukan inti homogen. Pembentukan kisi kristal dilakukan dengan 

mereduksi energi yang dibutuhkan pada penstabilan permukaan dan menurunkan 

jumlah interaksi molekuler yang dibutuhkan untuk menstabilkan inti kristal 

(Hartel, 2001). 



 

 Tipe pembentukan inti kristal sekunder terjadi ketika kristalit berukuran 

kecil dipindahkan dari permukaan kristal yang telah terbentuk dan berperan 

sebagai inti kristal yang baru (Krishnamurthy dan Kellens, 1995). Beberapa 

mekanisme untuk mendapatkan inti kristal tipe sekunder antara lain melalui 

kontak antara satu kristal dengan kristal lainnya, antara kristal dan dinding mesin 

pengkristal maupun antara kristal dan pengaduk tangki agitasi (Hartel, 2001). 

 Beberapa parameter yang mempengaruhi terbentuknya inti kristal menurut 

Hartel (2001) antara lain: 

a. Kondisi lewat jenuh atau lewat dingin larutan 

Seiring dengan meningkatnya gaya diatas titik kritis yang 

diperlukan untuk pembentukan inti kristal, tingkat pembentukan inti 

kristalpun ikut meningkat sementara waktu induksinya menurun. Akan 

tetapi, pada sistem yang menyebabkan berkurangnya mobilitas larutan, 

pembentukan inti kristal akan dihambat meskipun gaya pembentukan inti 

kristal mengalami peningkatan. 

b. Suhu 

Penurunan suhu dibawah area menstabil akan menginduksi 

pembentukan kristal secara cepat. Tingkat pembentukan inti kristal akan 

meningkat dengan waktu induksi yang menurun seiring dengan perlakuan 

suhu di bawah wilayah titik leleh atau kondisi kelarutannya. 

c. Viskositas  

Ketika viskositas meningkat akibat menurunnya suhu dan 

meningkatnya konsentrasi larutan, proses pembentukan inti kristal akan 



 

terbatasi. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya pergerakan molekul 

pembentuk inti kristal dan terhambatnya pindah panas sebagai energi 

pembentukan inti kristal. 

d. Laju pendinginan (”Cooling rate”) 

Pendinginan yang cepat akan menghasilkan proses pembentukan 

inti kristal pada suhu yang lebih rendah dibanding dengan pendinginan 

lambat. 

e. Laju agitasi 

Proses agitasi mampu meningkatkan laju pembentukan inti kristal. 

Selain itu, peningkatan laju agitasi juga dapat menurunkan area menstabil 

sistem. 

f. Fenomena fisik atau perlakuan eksternal 

Adanya sumber energi ekstrenal, seperti energi ultrasonik terbukti 

mampu meningkatkan terbentuknya inti tersebut pada berbagai sistem. 

Akan tetapi, mekanisme kerja, sumber dan waktu aplikasi yang tepat dari 

fenomena tersebut belum diketahui.  

g. Bahan tambahan dan pengotor 

Beberapa bahan dapat ditambahkan ke dalam larutan yang akan 

dikristalisasi. Bahan-bahan tersebut dapat berperan baik untuk membantu 

maupun untuk menghambat pembentukan inti kristal.  

2.3.2 Pertumbuhan Kristal 

 Mekanisme pertumbuhan kristal menurut Hartel (2001) dapat dibagi 

menjadi tiga kategori, yaitu: 



 

1. Pertumbuhan berdasarkan pindah massa 

Pada sistem yang dikristalisasi, terdapat gradien konsentrasi antara 

larutan dan permukaan kristal yang menyebabkan terjadinya proses pindah 

massa. Pergerakan massa secara konveksi juga diakibatkan oleh pelepasan 

panas laten dan menurunnya kondisi lewat jenuh di sekitar kristal yang 

sedang tumbuh. 

2. Penggabungan permukaan 

Terdapat dua mekanisme dalam kategori pertumbuhan kristal 

dengan penggabungan permukaan, (1) pembentukan inti kristal dua 

dimensi yang terjadi di setiap tempat pembentukan kristal, (2) penyebaran 

unit pertumbuhan dengan cepat sesaat setelah inti kristal dua dimensi 

terbentuk. 

3. Pertumbuhan berdasarkan pindah panas 

Terjadinya pindah panas dari kristal akan menyebabkan tingkat 

pertumbuhan kristal terhambat. Ketika pertumbuhan pada permukaan 

kristal mengakibatkan peningkatan suhu, panas tersebut akan dibuang baik 

melalui konveksi ke dalam larutan maupun konduksi melalui permukaan 

kristal. 

 Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan kristal menurut 

Hartel (2001) adalah: 

a. Kondisi lewat jenuh dan lewat dingin 

Kondisi lewat jenuh atau lewat dingin merupakan gaya dalam 

proses kristalisasi. Sampai pada batas tertentu, meningkatnya gaya akan 



 

mempercepat pertumbuhan inti kristal. 

b. Viskositas 

Krishnamurthy dan Kellens (1995) menyatakan bahwa semakin 

tinggi viskositas suatu sistem, pertukaran bahan antara larutan dan 

permukaan kristal akan semakin sulit sehingga pertumbuhan kristal 

terhambat. Viskositas tidak hanya merupakan hasil dari peningkatan 

jumlah padatan dalam cairan, tetapi juga dipengaruhi oleh distribusi 

ukuran kristal dan interaksi antara kristal-kristal  yang berbeda. 

c. Laju agitasi 

Agitasi meningkatkan laju pindah massa baik bagi zat yang tidak 

dapat membentuk kristal untuk menjauh dari permukaan. Laju agitasi akan 

meningkatkan laju pertumbuhan kristal sampai pada titik dimana pindah 

massa tidak lagi membatasi pertumbuhan kristal. 

d. Sumber inti kristal 

Inti yang terbentuk pada pembentukan tipe heterogen memiliki 

kecenderungan dislokasi distribusi densitas yang berbeda dan tekanan 

internal lebih besar daripada inti yang terbentuk pada tipe sekunder. 

e. Densitas massa kristal 

Jumlah kristal dalam satu unit volume yang terdapat dalam larutan 

akan berpengaruh pada tingkat pertumbuhan setiap kristal. Kedekatan 

kristal tersebut akan menutup sebagian tempat penghamburan kristal. Pada 

sebagian besar bahan pangan, tingkat pertumbuhan kristal akan menurun 

ketika kristal-kristal tersebut terlalu padat. 



 

f. Perlakuan yang diberikan 

Beberapa perlakuan yang dapat meningkatkan proses kristalisasi 

pada kondisi tertentu adalah pemberian arus listrik, magnetik dan 

gelombang ultrasonik. 

g. Bahan tambahan dan  kotoran 

Kotoran dapat menghambat pertumbuhan kristal melalui tiga cara: 

(1) pembatasan pindah massa molekul baik menuju atau menjauhi 

permukaan kristal yang sedang tumbuh, (2) adsorpsi kotoran pada 

permukaan kristal yang sedang tumbuh dan (3) penggabungan kotoran ke 

dalam kisi kristal yang kemudian akan merusak struktur kisi kristal. 

 

2.4 Tokoferol 

 Tokoferol merupakan produk spesifik yang disintesis oleh tanaman dan 

merupakan nutrisi yang essensial. Tokoferol mudah diabsorpsi oleh hewan dan 

didistribusikan serta disimpan dalam jaringan tubuh (Linder, 1991). Tokoferol 

tidak larut dalam air, namun larut dalam lemak atau dalam eter.  

 Vitamin E dapat melindungi vitamin A dan karotin dari kerusakan oleh 

oksidasi dan vitamin E diperkirakan mempunyai pengaruh tertentu pada oksidasi 

dalam jaringan tubuh. Vitamin E dapat merangsang kerja enzim pereduksi yang 

terdapat dalam sitokrom sel-sel (Kartasapoetra, 2003). Tabel 3 menunjukkan sifat 

kimia tokoferol. 

 

 



 

Tabel 3. Sifat Kimia Tokoferol 

Tokoferol 

Nama kimia (2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-

trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-chromen-6-ol 

Rumus kimia C29 H50 O2 

Berat molekul 430,69 g/mol 

Densitas 0,950 g/cm
3
 

Titik cair 2,5-3,5 ˚C 

Titik didih 200-220 ˚C at 0,1 mmHg 

Sumber: Anonimous, 2008
c 

 Tokoferol dalam bentuk α-tokoferol merupakan antioksidan terkuat pada 

komponen lemak tubuh manusia. Sehingga tokoferol mempunyai dua fungsi, 

yaitu sebagai vitamin E dan berperan sebagai antioksidan yang penting. Dalam 

tubuh α-tokoferol sangat efektif untuk menon-aktifkan radikal bebas dan 

menghentikan reaksi berantai (Larsen, 1991). Menurut Dreosti (1991), vitamin E 

bereaksi dengan lipid hidroperoksida (ROO*) dan (RO*) untuk membentuk 

radikal fenoksivitamin E yang reaktifitasnya rendah sehingga tidak dapat 

melanjutkan perbanyakan reaksi berantai, dengan reaksi sebagai berikut: 

Vitamin E + ROO* � ROOH + vitamin E* 

ROO* + vitamin E* � produk non-reaktif     

Nilai vitamin E yang diperoleh pada gandum bervariasi yang disebabkan 

oleh banyak faktor, seperti prosedur pengolahan, waktu penyimpanan dan kondisi 

penyimpanan, persiapan sampel dan variasi metode analisis. Pemanasan dengan 

suhu tinggi, penyimpanan dan pembekuan pangan dalam waktu lama juga dapat 

menghilangkan vitamin E (Eitenmiller, 2004). Berikut gambar rantai tokoferol 

ditunjukkan pada Gambar 4. 



 

 

Gambar 4. Rantai Kimia Tokoferol (Anonimous, 2007
b
). 

 

2.5 Pelarut 

Terdapat dua pertimbangan utama dalam memilih jenis pelarut, yaitu 

pelarut harus mempunyai daya larut yang tinggi dan tidak berbahaya atau tidak 

beracun. Dalam pemilihan jenis  pelarut, pelarut harus dapat melarutkan ekstrak 

yang diinginkan saja, mempunyai kelarutan yang besar, tidak menyebabkan 

perubahan secara kimiawi pada komponen ekstrak dan titik didih kedua bahan 

tidak boleh terlalu dekat (Bernasconi, 1995). Menurut Heath dan Reinnesius 

(1987) yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pelarut adalah daya melarutkan 

komponen yang diinginkan, titik didih, sifat racun, mudah tidaknya terbakar dan 

sifat korosif terhadap peralatan ekstraksi. 

Kelarutan suatu komponen tergantung derajad polaritas pelarut yang 

ditentukan oleh konstanta dielektrikum (Sax dan Lewis, 1998 dan Voight, 1996). 

Berikut konstanta dielektrikum berbagai pelarut ditunjukkan pada Tabel 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4. Konstanta Dielektrikum dan Tingkat Kelarutan Beberapa Pelarut 

dalam Air. 

Jenis Pelarut Konstanta Dielektrikum Tingkat Kelarutan dalam Air 

Heksana 

Petroleum Eter 

Benzena 

Toluena 

Kloroform 

Etil Asetat 

Metil Asetat 

Metilen Klorida 

Butanol 

Propanol 

Aseton 

Etanol 

Metanol 

1,89 

1,9 

2,28 

2,38 

4,81 

6,02 

6,68 

9,08 

15,8 

20,1 

20,70 

24,30 

33,60 

Tidak larut 

Tidak larut 

Tidak larut 

Tidak larut 

Sedikit 

Sedikit 

Sedikit 

Sedikit 

Sedikit 

Sedikit 

Larut 

Larut 

Larut 
Sumber: Sax dan Lewis, 1998 

2.5.1 Heksana  

Heksana (”hexane”) adalah hidrokarbon alkana dengan rumus kimia 

CH3(CH2)4CH3. Heksana adalah isomer isoheksana, metil pentana, dan dimetil 

butana. ”hex” berarti memiliki enam atom karbon dan ”ane” berarti atom 

karbonnya dihubungkan rantai tunggal. Heksan memiliki ikatan kovalen yang 

menjadikannya tidak reaktif, sehingga heksan sering digunakan sebagai pelarut 

inert pada reaksi organik. Heksana mempunyai karakteristik sangat tidak polar, 

volatil (Anonimous, 2008
c
). Sifat dari heksan akan ditunjukkan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Sifat Heksana 

Heksana 

Rumus molekul C6H14 

Berat molekul 86,18 g/mol 

Penampakan  Cairan tak berwarna 

Berat jenis 0,6548 g/ml 

Titik cair -95 °C 

Titik didih 69 °C 

Daya larut dalam air Tidak larut/tidak tercampur 

viskositas 0,294 cP pada 25 °C 

Sumber: (Anonimous, 2008
c
) 

 



 

 

2.6 Antioksidan 

Secara umum antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang dapat 

menunda, memperlambat dan mencegah proses oksidasi lipid. Dalam artian 

khusus adalah sebagai zat yang dapat menunda atau mencegah terjadinya reaksi 

antioksidasi radikal bebas dalam oksidasi lipid (Kochhar dan Rossell, 1990).  

Pratt dan Hudson (1990) menyatakan, senyawa antioksidan alami 

tumbuhan umumnya adalah senyawa fenolik atau polifenolik yang berupa 

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

organik polifungsional. 

2.6.1 Mekanisme Antioksidan 

Menurut Kochhar and Rossel (1990) antioksidan dapat bekerja dengan 

dua cara: 

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

membentuk kembali molekul lemak. Dengan demikian jika antioksidan 

diberikan maka akan menghambat proses autooksidasi. 

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

hidroperoksida dan sebuah radikal bebas untuk antioksidan. Radikal bebas 

antioksidan ini lebih stabil daripada radikal bebas lemak karena struktur 

resonansi elektron dalam cincin aromatik antioksidan. Dengan demikian akan 

menghentikan reaksi oksidasi berantai. 

Antioksidan memiliki dua fungsi dalam mekanisme kerjanya yang 

pertama merupakan fungsi utama dari antioksidan yaitu sebagai pemberi atom 

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



 

disebut sebagai antioksidan primer. Senyawa ini dapat memberikan atom hidrogen 

secara cepat ke radikal lipida (R
*
, ROO

*
) atau mengubahnya ke bentuk lebih 

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

stabil dibanding radikal lipida. Fungsi kedua merupakan fungsi sekunder 

antioksidan, yaitu memperlambat laju autooksidasi dengan berbagai mekanisme 

diluar mekanisme pemutusan rantai autooksidasi dengan pengubahan radikal 

lipida ke bentuk lebih stabil. Besar konsentrasi antioksidan yang ditambahkan 

dapat berpengaruh pada laju oksidasi (Gordon,1990). Menurut Machlin (1991) 

reaksi autooksidasi dan antioksidan vitamin E, dijelaskan sebagai berikut: 

• Reaksi pertama adalah reaksi inisiasi yaitu terbentuknya radikal bebas asam 

lemak dikarenakan asam lemak terinitiator, berikut reaksinya: 

LH initiator  L• 
(LH: asam lemak, L•: radikal asam lemak) 

• Setelah terbentuk radikal asam lemak, terjadi reaksi radikal dengan oksigen 

dan terbentuklah radikal peroksida, dengan reaksi sebagai berikut:   

 

L• + O2    LO2• 
(L•: radikal asam lemak, LO2•: radikal peroksida, O2: oksigen) 

• Selanjutnya terjadi propagasi, yaitu radikal peroksida bereaksi dengan asam 

lemak hingga terbentuk radikal asam lemak dan ROOH. Reaksinya sebagai 

berikut: 

LO2• + LH   L• + ROOH 
(LH: asam lemak, L•: radikal asam lemak, LO2•: radikal peroksida) 



 

• Kemudian terjadi reaksi antioksidan, yaitu reaksi antara radikal peroksida 

dengan tokoferol sehingga terbentuk tokoferol dan hidroperoksida. Berikut 

reaksinya: 

LO2• + E   E + LOOH 
(LOOH: hidroperoksida, E: tokoferol, LO2•: radikal peroksida) 

• Setelah itu terjadi regenerasi di dalam tubuh. Radikal tokoferol, radikal 

peroksida dan tokoferol diregenerasikan dengan bantuan enzim dehidro 

askorbat reduktase dan glutamin reduktase, dengan rekasi sebagai berikut: 

E• + C    E + C• 

C• + NADPH   semidehidro askorbat reduktase C + NADP 

E• + 2GSH  enzim?  E• + GSSG 

GSSG + NADPH  glutation reduktase 2GSH + NADP 
(E•: radikal tokoferol, E: tokoferol, C: asam askorbat, C•: radikal askorbat, GSH: 

reduksi glutamin, GSSG: oksidasi glutamin). 

 

 

• Tahapan terakhir, yaitu tahapan terminasi. Radikal tokoferol bergabung 

membentuk dimer dan bereaksi lebih lanjut sehingga stabil atau bereaksi lebih 

lanjut dengan radikal peroksi sehingga terbentuk senyawa yang stabil, berikut 

reaksinya: 

E• + E•   E-E (dimer) 

E• + LO2•  EOOL  
(LO2•: radikal peroksi, E: tokoferol, E•: radikal tokoferol) 

 

2.6.2 Antioksidan dalam Kesehatan 

 Kolesterol LDL (“Low Density Lipoprotein”) mempunyai kemampuan 

menembus dinding arteri dan apabila telah mengalami oksidasi akan terjadi 

penyumbatan pada pembuluh darah. Salah satu hasil oksidasinya adalah radikal 

bebas. Dengan sendirinya jika tidak terjadi oksidasi, LDL tidak akan mampu 



 

membentuk plak dan sumbatan arteri. Maka oksidasi ini harus dicegah, sehingga 

diperlukan antioksidan. Disini diperlukan peran vitamin E sebagai antioksidan 

yang penting. Maka tidak berlebihan kalau dikatakan vitamin E dapat 

menghambat resiko munculnya penyakit jantung koroner (Khomsan, 2005). 

2.6.3 Pengujian Aktivitas Antioksidan dengan DPPH 

Berbagai metode pengujian aktifitas antioksidan telah digunakan untuk 

meneliti dan membandingkan aktifitas antioksidan dalam makanan. Aktivitas 

antioksidan menggunakan metode penangkapan radikal bebas dapat dilakukan 

dengan cepat, mudah dan sederhana (Tranggono dkk, 2005).  

Antioksidan dipergunakan pada berbagai jenis pangan dan aktivitas 

antioksidannya dapat bervariasi tergantung suhu, komposisi bahan pangan dan 

keberadaan oksigen. Suhu dimana aktivitas antioksidan dibutuhkan yaitu berkisar 

pada 180 - 200˚C yaitu saat pemanasan minyak, sampai sekitar 5˚C untuk produk 

seperti margarin atau mayonaise yang disimpan di lemari pendingin. Selain itu 

adanya perbedaan komponen dalam pangan seperti kandungan air, protein, 

karbohidrat, vitamin, mineral juga perbedaan struktur bahan pangan dapat 

menyebabkan perbedaan yang besar pada aktivitas antioksidan didalamnya 

(Pokorny, 2001). 

Metode DPPH (1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl) yang telah dikembangkan 

oleh Hatano et al. (1998), digunakan untuk mengetahui kemampuan zat 

antioksidan untuk menangkap radikal bebas. Perhitungan berdasarkan nilai 

absorbansi pada λ 517 nm. DPPH adalah radikal bebas yang stabil. Karena DPPH 

menerima elektron atau radikal hidrogen agar menjadi molekul magnetik yang 



 

stabil (Soares et al., 1997). Kemampuan mereduksi dari radikal DPPH diketahui 

melalui penurunan absorbansi pada λ 517 nm. Berikut reaksi penangkapan radikal 

bebas oleh antioksidan: 

DPPH* + AH � DPPH-H + A* 

DPPH* + R* � DPPH-R 

Reaksi cepat dari radikal bebas DPPH muncul dengan adanya fenol, misal α-

tokoferol, namun perlahan reaksi sekunder makin mempercepat penurunan nilai 

absorbansi, sehingga keadaan yang stabil baru didapatkan setelah beberapa jam 

(Pokorny, 2001). 

Pengamatan analisa aktivitas antioksidan menggunakan penangkapan 

radikal bebas metode DPPH (1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl).  DPPH banyak 

digunakan pada sistem penelitian aktivitas penangkapan radikal pada senyawa 

alami tumbuhan. Aktivitas antiradikal tersebut ditandai dengan perubahan warna 

larutan dari ungu menjadi kuning bening dengan penurunan absorbansi pada 

panjang gelombang 517 nm (Soares, et.al, 1997). Perubahan warna ungu menjadi 

kuning seiring dengan menurunnya absorbtifitas molar dari radikal DPPH karena 

elektro yang tidak berpasangan menjadi berpasangan dengan adanya pemberian 

atom hidrogen dari antioksidan membentuk DPPH-H tereduksi (Prakash, 2001). 

Aktifitas penangkapan radikal bebas ditunjukkan dengan persentase berkurangnya 

warna ungu dari DPPH. 

 

 

 

 

 



 

III. METODOLOGI 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dimulai pada bulan Maret tahun 2008 hingga Januari 2009. 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Hasil Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian dan Laboratorium Sentral Pangan Universitas 

Brawijaya Malang.  

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

 Alat yang digunakan untuk proses adalah mixer grinder (Preethi ECO 

Plus), penyaring vakum, rotary evaporator (Buchi), lemari es (LG), glass ware. 

Alat yang akan digunakan untuk analisa adalah spektrofotometer UV-

2100, hot plate, lovibond, kompor listrik (Maspion), lemari asam, timbangan 

digital (Denver Instrument M-310), labu takar, waterbath, labu pemisah, 

erlenmeyer, buret,  termometer, tabung reaksi, pipet tetes, spatula, pipet volume, 

beaker glass. 

3.2.2 Bahan 

 Bahan baku utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah germ 

gandum dari PT. ISM Bogasari Flour Mills Surabaya. Bahan baku tambahan 

antara lain: heksan, KOH 50%, etanol 96% yang didapat dari PT. Panadia Corp 

Malang, akuades didapat dari laboratorium Kimia-Brawijaya Malang.  

 Bahan yang digunakan untuk menganalisa adalah alkohol absolut, H2SO4,  



 

akuades, dietil eter, natrium sulfat, HNO3 pekat, kloroform, metanol, larutan 

DPPH 0,2 mM, heksan, asam oksalat, ferro klorida, amonium tiosianat, NaOH 

didapatkan dari PT. Panadia Corp Malang. Bahan pembantu analisa adalah kertas 

saring didapatkan dari MediLab dan aluminium foil didapatkan dari pasar besar 

Malang. 

 

3.3 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

yang terdiri dari dua faktor yaitu faktor suhu dan lama kristalisasi. Faktor I adalah 

suhu kristalisasi yang terdiri dari dua level dan faktor II adalah lama kristalisasi 

yang terdiri dari tiga level sehingga diperoleh enam kombinasi dan diulang 

sebanyak 3 kali ulangan. 

Faktor I (S) : Suhu kristalisasi  

 S1 = 10˚C 

 S2 =  0˚C  

Faktor II (W) : Lama kristalisasi  

 W1 = 24 jam 

 W2 = 30 jam 

 W3 = 36 jam 

Dari kedua faktor tersebut diperoleh enam kombinasi perlakuan sebagai berikut: 

S1W1 =  Suhu 10˚C dengan lama kristalisasi 24 jam  

S1W2 =  Suhu 10˚C dengan lama kristalisasi 30 jam 

S1W3 =  Suhu 10˚C dengan lama kristalisasi 36 jam 



 

S2W1 =  Suhu 0˚C dengan lama kristalisasi 24 jam 

S2W2 =  Suhu 0 ˚C dengan lama kristalisasi 30 jam 

S2W3  =  Suhu 0˚C dengan lama kristalisasi 36 jam  

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu ekstraksi 

minyak dari lembaga gandum dan proses saponifikasi atau penyabunan yang 

menghasilkan fraksi tidak tersabunkan. Pemurnian tokoferol didapat dari fraksi 

tidak tersabunkan melalui metode kristalisasi dengan pelarut.  

� Preparasi lembaga gandum 

1. Lembaga gandum yang masih baru dihancurkan. 

2. Disterilisasi dengan autoklaf untuk menginaktifkan enzim. 

3. Siap digunakan. 

� Pembuatan minyak germ gandum 

1. Lembaga gandum yang telah dihancurkan ditimbang seberat 60 gram. 

2. Kemudian masukkan kedalam erlenmeyer dan tambahkan pelarut heksan 

sebanyak 180 ml. 

3. Erlenmeyer ditutup dengan aluminium foil dan diekstraksi secara digesti 

dengan waterbath shaker selama 1 jam dengan suhu 60˚C.  

4. Kemudian larutan disaring menggunakan penyaring vakum, residu yang 

ada dibuang dan filtratnya diambil. 

5. Kemudian filtrat dirotary evaporator dengan suhu 50˚C agar didapatkan 

minyak yang pekat. 



 

6. Didapatkan minyak lembaga gandum, kemudian dianalisa. 

� Proses penyabunan 

1. Minyak lembaga gandum ditimbang seberat 5 gram kemudian ditaruh 

pada wadah erlenmeyer 500 ml dan ditambahkan etanol sebanyak 44,15 

ml dan asam askorbat 0,25 g. 

2. Erlenmeyer digoyang-goyang agar larutan tercampur rata dan tambahkan 

kalium hidroksida (KOH) 50% dan digoyang.  

3. Kemudian erlenmeyer yang telah terisi pelarut dipanaskan menggunakan 

waterbath pada suhu 65˚C selama 32 menit dan dinginkan dengan air yang 

mengalir. 

4. Larutan yang berada di erlenmeyer dipindahkan ke labu pemisah 

kemudian tambahkan heksan 75 ml dan akuades 100 ml. 

5. Goyang secara perlahan-lahan dan diamkan sesaat hingga terbentuk dua 

lapisan. Lapisan atas terdispersi dengan heksan dan lapisan bawah 

terdispersi dengan akuades. 

6. Lapisan bawah dibuang karena lapisan tersebut adalah fraksi tersabunkan. 

7. Lapisan atas disaring menggunakan Na2SO4 dengan cara larutan 

dilewatkan pada kertas saring yang berisi serbuk Na2SO4, agar sisa-sisa air 

dilapisan atas hilang. 

8. Filtrat yang didapat adalah fraksi tidak tersabunkan minyak germ gandum.  

� Proses kristalisasi dengan pelarut  

1. Fraksi tidak tersabunkan ditimbang dan ditaruh pada wadah kemudian 

simpan dalam lemari es. 



 

2. Dilakukan proses kristalisasi dengan berbagai perlakuan yaitu suhu 0˚C 

dan 10˚C dengan waktu 24 jam, 30 jam dan 36 jam. 

3. Dilakukan penyaringan menggunakan kertas saring, fase padat dibuang 

dan fase cair ditampung.  

4. Fase cair dipekatkan menggunakan rotary evaporator agar heksan yang 

tercampur dalam fase cair menguap. 

5. Didapatkan tokoferol yang murni kemudian dilakukan analisa. 

 

3.5 Pengamatan Analisa  

3.5.1 Analisa Kualitas 

Pengamatan dilakukan pada minyak lembaga gandum, fraksi tidak 

tersabunkan dan hasil kristalisasi. Pengamatan pada minyak germ gandum 

meliputi asam lemak bebas cara titrasi (dalam Sudarmadji dkk, 1997), kadar 

tokoferol metode Furter-Meyer (dalam Apriyanto dkk, 1989), bilangan peroksida 

metode Hills dan Thiel yang telah dimodifikasi Chapman dan Mackay (dalam 

Adnan, 1980), penangkapan radikal bebas metode DPPH (Hatano et al, 1998), 

analisa warna dengan lovibond, dan rendemen. Pengamatan proses penyabunan 

terbatas pada kadar tokoferol dalam fraksi tidak tersabunkan. Pengamatan pada 

hasil kristalisasi meliputi asam lemak bebas cara titrasi, kadar tokoferol metode 

Furter-Meyer, bilangan peroksida metode Hills dan Thiel yang telah dimodifikasi 

Chapman dan Mackay, penangkapan radikal bebas metode DPPH dan analisa 

warna dengan lovibond. Prosedur analisa selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 1. 



 

3.5.2 Analisa Data 

 

Data kuantitatif yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa secara 

statistik dengan menggunakan analisa ragam ANOVA (”Analysis of Variance”) 

taraf 5% dan apabila terdapat beda nyata pada interaksi kedua perlakuan maka 

dilakukan uji lanjut DMRT (”Duncan’s Multiple Range Test”) taraf 5% dan 

apabila tidak ada interaksi antara keduanya, maka dilanjutkan dengan uji BNT 

selang kepercayaan 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6 Diagram Alir 

• Tahap pertama: 

 

Gambar 5. Ekstraksi Minyak (Modifikasi dari Pandie, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 g lembaga gandum 

Penghancuran dengan mixer grinder 

Ekstraksi secara digesti (60˚C) dengan waterbath shaker 

selama 1 jam 

Penyaringan dengan kertas saring 

Residu  

Filtrat  

Pemekatan dengan rotary evaporator dengan 

suhu 50˚C 

Minyak lembaga 

Gandum 

Analisa: -  Kadar ALB (metode Titrasi) -  Bilangan Peroksida (metode 

Hills dan Thiel) -  Aktivitas antioksidan 

(Metode DPPH) -  Kadar tokoferol (metode 

Furter Meyer) -  Rendemen  -  Intensitas warna (Lovibond) 
 

Heksan 180 ml 



 

• Tahap kedua: 

 

 

 

 

 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

Gambar 6. Proses Penyabunan Minyak Lembaga Gandum (Modifikasi dari 

Ahmadi, 2004) 

 

 

5 g ekstrak minyak lembaga gandum 

Erlenmeyer 500ml 44,15 ml etanol 

75 ml heksan  

100 ml aquades 

2,5 ml KOH 50% 

Pemanasan dengan waterbath suhu 65
o
C, 32’ 

didinginkan 

Pemindahan larutan ke labu pemisah 

Pengocokkan lambat dan didiamkan 

Lapisan atas disaring menggunakan Na2SO4 

Fraksi tidak tersabunkan 

dalam heksan 

Analisa: 

- Kadar tokoferol (metode 

Furter-Meyer) 

Fraksi tersabunkan 

Pemekatan dengan rotary eveporator pada suhu 50ºC 

Fraksi Tidak 

Tersabunkan 

Kristalisasi 



 

• Tahap ketiga: 

 

 
Gambar 7. Proses Pemurnian Tokoferol dari Fraksi Tidak Tersabunkan  

(Modifikasi dari Hayati, 2005) 
 

 

 

 

 

 

Fraksi tidak tersabunkan 

dalam heksan  

Suhu: 0˚C, 10˚C 

Waktu: 24, 30, 36 jam 

Ekstrak 

Tokoferol  

Penyaringan dengan kertas saring 

Analisa: 

- Kadar tokoferol  

(metode Furter Meyer) 

- Kadar ALB (Cara Titrasi) 
- Bilangan Peroksida 

(Metode Hills dan Thiel) 
- Aktivitas antioksidan  

(Metode DPPH) 
- Intensitas warna 

(Lovibond) 

Kristalisasi 

Kristal (fase padat) 

Filtrat (fase cair) 

Pemekatan dengan rotary 

evaporator suhu 50˚C Heksan 



 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Bahan Baku 

4.1.1 Minyak Lembaga Gandum 

 Bahan baku yang digunakan adalah lembaga gandum dari jenis 

gandum protein tinggi “hard wheat” yang diekstrak minyaknya. Untuk 

mendapatkan minyak dari lembaga gandum maka perlu tahapan ekstraksi. Metode 

ekstraksi yang digunakan adalah digesti yaitu maserasi kinetik dengan 

pengadukan kontinyu pada suhu yang lebih tinggi dari suhu kamar. Ekstraksi 

dilakukan selama satu jam dengan suhu 60ºC menggunakan pelarut heksan. 

Penggunaan pelarut heksan dikarenakan memiliki ikatan tunggal dan bersifat 

kovalen sehingga menjadi tidak reaktif. Hasil ekstraksi masih tercampur dengan 

pelarut heksan sehingga perlu dipekatkan, untuk memekatkannya perlu di 

evaporasi yaitu pengambilan kembali pelarut dengan rotary evaporator. Hasil 

ekstraksi kemudian dianalisa yaitu kadar tokoferol, bilangan peroksida, aktivitas 

antioksidan, asam lemak bebas, rendemen dan warna. Hasil berbagai analisa 

minyak lembaga gandum dan perbandingan analisa minyak germ gandum 

menurut literatur dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 6. Hasil Analisa Minyak Germ Gandum  

Parameter 

Komposisi 

Minyak Germ 

Gandum 

Komposisi minyak 

Germ Gandum 

Menurut Literatur 

Kadar Tokoferol (ppm) 5066 5361
a
 

Bilangan Peroksida (mek/kg) 5,09 20
b
 

Asam Lemak Bebas (ALB) (%) 2,36 15,7
b
 

Aktivitas Antioksidan (%) 40,78 0,54
c*
 

Rendemen (%) 4,12 7
c
 

Warna (Lovibond) 150 5,5
a** 

Ket: 
a
 (Anonimous, 2008

d
); 

b
 (Wang dan Lawrence, 2001); 

c
 (Oufnac, 2006) 

* 
: nilai trolox (nmol/g); 

**
 : metode Gardner-Hellige 

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil analisa kadar tokoferol 5066 ppm. 

Jumlah tokoferol minyak lembaga gandum hasil penelitian lebih rendah jika 

dibandingkan dengan literatur. Fenomena ini disebabkan oleh banyak faktor, 

seperti perbedaan varietas, umur panen, prosedur pengolahan, waktu 

penyimpanan dan kondisi penyimpanan, persiapan sampel dan variasi metode 

analisis.  

Rerata bilangan peroksida dari hasil analisa adalah 5,09 mek/kg sedangkan 

menurut literatur adalah 20 mek/kg, hasil analisa lebih rendah dibandingkan 

dengan literatur. Hal ini kemungkinan disebabkan prosedur pengolahan dan 

metode analisa yang berbeda.  

Kadar asam lemak bebas menurut literatur sebesar 15,7%, lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan hasil analisa minyak lembaga gandum sebesar 2,36%. 

Fenomena ini terjadi diduga dikarenakan perbedaan metode ekstraksi dan cara 

preparasi sampel.  

 Aktivitas antioksidan hasil analisa reratanya adalah 40,78%, berarti daya 

penghambatan terjadinya radikal bebas sebesar 40,78%. Rendemen minyak yang 



 

diperoleh dari lembaga gandum sebesar 4,12% lebih rendah dari literatur. Hal ini 

kemungkinan dikarenakan masih adanya sebagian minyak yang terikat dengan 

senyawa lain sehingga tidak dapat terekstrak seluruhnya. Selain itu ada 

kemungkinan lain yaitu, jenis pelarut yang digunakan untuk mengekstrak dan 

sejumlah minyak yang masih terikut pada ampas lembaga gandum saat proses 

penyaringan.  

 Warna minyak adalah gelap, sesuai dengan gelas-gelas berwarna merah 

dan kuning pada alat lovibond adalah pada nomor 150. Warna yang gelap pada 

minyak lembaga gandum dikarenakan banyaknya asam lemak yang terkandung 

dalam minyak. Minyak lembaga gandum biasanya berwarna gelap dan memiliki 

bau dan aroma yang kuat tergantung dari kondisi oksidasi minyak (Wang dan 

Lawrence, 2001).  

4.1.2 Proses Penyabunan 

Lembaga gandum yang telah menjadi minyak diproses lebih lanjut dengan 

proses penyabunan. Larutan yang digunakan pada proses penyabunan adalah 

KOH (kalium hidroksida), karena KOH memiliki sifat menyabunkan dengan hasil 

sabun yang lembut. Proses penyabunan yang diambil adalah fraksi tidak 

tersabunkan dalam heksan. Hasil fraksi tidak tersabunkan dalam heksan dianalisa 

kadar tokoferolnya, tetapi sebelum dianalisa fraksi tidak tersabunkan tersebut 

dipekatkan terlebih dahulu sehingga dari analisa tersebut didapatkan jumlah rerata 

kadar tokoferol sebesar 5843 ppm.  

Setelah melalui tahapan penyabunan, fraksi tidak tersabunkan dalam 

heksan dikristalisasi pada suhu 0ºC dan 10ºC dengan waktu 24, 30 dan 36 jam. 



 

Untuk mendapatkan fraksi tidak tersabunkan kaya tokoferol yang lebih murni 

maka heksan perlu diuapkan dengan cara evaporasi pada suhu 50ºC. 

Menggunakan suhu 50ºC  untuk meminimalisir kerusakan tokoferol. Naibaho 

(1983) menyatakan bahwa tokoferol mengalami kerusakan oleh pemanasan pada 

suhu diatas 70ºC. Hasil perbandingan analisa kadar tokoferol pada minyak dan 

fraksi tidak tersabunkan disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Data Analisa Kadar Tokoferol Minyak Germ Gandum dan Fraksi 

Tidak Tersabunkan. 

 Kadar Tokoferol 

(ppm) 

Minyak Germ Gandum 5066 

Fraksi Tidak Tersabunkan 5843 

 

Perbandingan data diatas menunjukkan bahwa kadar tokoferol fraksi tidak 

tersabunkan mengalami peningkatan. Nilai kadar tokoferol pada fraksi tidak 

tersabunkan lebih tinggi dibandingkan minyak lembaga gandum, hal ini 

disebabkan adanya reaksi penyabunan dimana tokoferol, sterol, hidrokarbon, 

pigmen tidak bereaksi pada proses penyabunan sehingga kadar tokoferol 

meningkat. Tujuan proses penyabunan adalah memisahkan komponen yang larut 

air dengan komponen yang larut heksan sehingga didapatkan dua lapisan yaitu 

fraksi tersabunkan (larut dalam air) dan fraksi tidak tersabunkan (larut dalam 

heksan). Rendemen fraksi tidak tersabunkan dalam heksan sebesar 41,50% 

Pada fraksi tidak tersabunkan banyak mengandung tokoferol, sterol dan 

hidrokarbon maka dari itu kadar tokoferol dalam fraksi tidak tersabunkan lebih 

tinggi dibanding minyak lembaga gandum. Pitoyo (1991) menambahkan bahwa 

tokoferol terdapat pada bagian yang tidak tersabunkan dan masih tercampur 



 

dengan bahan-bahan tidak tersabunkan yang lainnya (sterol, pigmen, 

hidrokarbon), maka dari itu perlu untuk dimurnikan lagi.  

 

4.2 Kadar Tokoferol 

 Pengamatan analisa kadar tokoferol dilakukan dengan metode Furter-

Meyer. Penentuan tokoferol didapatkan terlebih dahulu melalui regresi linier dari 

larutan standar vitamin E (lampiran 1).  

Kadar tokoferol pada minyak lembaga gandum memiliki nilai 5066 ppm 

dan kadar tokoferol hasil kristalisasi bernilai antara 5776,3–9766,6 ppm. Kadar 

tokoferol pada minyak lembaga gandum lebih rendah jika dibandingkan dengan 

hasil kristalisasi, hal ini diduga tokoferol dalam minyak lembaga gandum masih 

tercampur dengan bahan-bahan yang lain (lemak, fosfolipid, lilin, sterol, 

hidrokarbon, pigmen) dan pada produk hasil kristalisasi tokoferol telah terpisah 

dengan bahan-bahan yang lain dikarenakan bahan-bahan tersebut tersabunkan 

(lilin, lemak, fosfolipid) dan mengkristal (hidrokarbon, sterol, pigmen). Pengaruh 

berbagai perlakuan terhadap kadar tokoferol produk disajikan pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Pengaruh Lama dan Suhu Kristalisasi terhadap Kadar Tokoferol 

 



 

Gambar 8 menunjukkan bahwa nilai kadar tokoferol dari fraksi tidak 

tersabunkan akibat perlakuan suhu 0ºC dan lama kristalisasi berkisar antara 

5776,3–9324,3 ppm sedangkan pada perlakuan suhu 10ºC dan lama kristalisasi 

berkisar antara 7360–9766,6 ppm. Kadar tokoferol yang paling tinggi terdapat 

pada suhu 10ºC yaitu 9766,6 ppm.  

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan suhu dan lama 

kristalisasi memberikan hasil yang berbeda nyata (α = 0,05) terhadap kadar 

tokoferol dari  fraksi tidak tersabunkan minyak lembaga gandum. Sedangkan 

interaksi antara kedua perlakuan berpengaruh nyata. Interaksi yang berpengaruh 

nyata pada tiap perlakuan suhu dan lama kristalisasi dikarenakan titik leleh 

tokoferol yang berada diantara dua variabel suhu kristalisasi tersebut, dan lama 

kristalisasi memberikan peluang fraksi non tokoferol untuk mengkristal. Lama 

kristalisasi juga mempengaruhi tingginya kadar tokoferol. 

Kadar tokoferol pada suhu 10ºC lebih tinggi daripada suhu 0ºC, hal ini 

kemungkinan disebabkan pada sifat tokoferol itu sendiri, yaitu memiliki titik cair 

antara 2,5–3,5ºC. Apabila suhu kurang dari 2,5ºC maka tokoferol akan 

mengkristal sedangkan bila lebih dari 3,5ºC tokoferol masih dalam bentuk cair. 

Suhu merupakan faktor yang cukup penting dalam proses pembentukan inti dan 

pertumbuhan kristal (Hartel, 2001). Suhu menjadi parameter yang cukup 

berpengaruh dalam proses pemurnian tokoferol menggunakan metode kristalisasi 

dengan pelarut.  

Tokoferol semakin menurun kadarnya pada suhu 0ºC, fenomena ini 

dikarenakan fraksi tokoferol banyak yang mengkristal pada suhu tersebut. Kadar 



 

tokoferol pada suhu 10ºC lebih tinggi jika dibandingkan dengan suhu 0ºC, hal ini 

dikarenakan fraksi tokoferol tidak mengkristal dan terpisah dari bahan-bahan lain 

yang telah mengkristal. Fenomena ini diduga berkaitan dengan pertumbuhan 

kristal yang terus berlangsung pada sistem. Penyimpanan dan pembekuan pangan 

dalam waktu lama juga dapat menghilangkan vitamin E (Eitenmiller, 2004). 

Kadar tokoferol fraksi minyak germ gandum  yang telah dikristalisasi pada 

berbagai suhu disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Rerata Kadar Tokoferol Pada Berbagai Suhu dan Lama Kristalisasi 

Suhu 

Kristalisasi 

Lama 

Kristalisasi 

Rerata 

Tokoferol 

Nilai DMRT 

0 ºC 24 6852,3   b 282,2379 

 30 9324,3  e 295,6778 

 36 5776,3  a 301,9497 

10 ºC 24 7360     c 307,3257 

 30 9766,6   f 310,0137 

 36 8033,3   d 310,9097 

Keterangan : angka yang didampingi huruf yang sama pada satu kolom   

                     menunjukkan tidak berbeda nyata pada α = 0,05 

Rendahnya kadar tokoferol dalam minyak lembaga gandum fraksi tidak 

tersabunkan yang dihasilkan dari perlakuan kristalisasi pada waktu 24 jam 

disebabkan belum sempurnanya kristal fraksi non tokoferol yang terbentuk, 

sehingga fraksi tokoferol masih tercampur dengan bahan-bahan yang lain (fraksi 

non tokoferol). Timms (1997) menyatakan bahwa pembentukan kristal yang 

sempurna membutuhkan rentang waktu tertentu, dengan bertambahnya waktu 

kristalisasi diduga dapat memberikan kesempatan bagi kristal-kristal yang 

terbentuk untuk menyesuaikan diri sehingga fraksi non tokoferol dalam minyak 

dapat terkristalisasi sempurna. 

Pada perlakuan waktu kristalisasi 30 jam kadar tokoferol mengalami 



 

peningkatan. Timms (1997) menyatakan bahwa penggabungan molekul 

membutuhkan waktu tertentu untuk melakukan penyesuaian sehingga mampu 

membentuk kristal yang sempurna. Ketidaksempurnaan pembentukan kristal 

mengakibatkan kristal fraksi non tokoferol dapat mencair kembali karena ukuran 

kritis kristal belum tercapai. Menurut Timms (1997), ukuran kritis kristal adalah 

ukuran minimum kristal yang terbentuk sehingga dapat mencapai kondisi stabil 

pada suhu yang diperlukan.  

Pada perlakuan waktu kristalisasi 36 jam kadar tokoferol mengalami 

penurunan. Hal ini diduga disebabkan oleh terus berlangsungnya pertumbuhan 

kristal dalam sistem. Fenomena ini diduga berkaitan dengan pertumbuhan kristal 

yang terus berlangsung pada sistem. Terjadinya pertumbuhan kristal 

mengindikasikan bahwa proses pindah massa juga terus berlangsung, tokoferol 

tersebut akan mengalami perpindahan massa menuju kristal yang sedang tumbuh 

sehingga kadarnya dalam minyak lembaga gandum fraksi tidak tersabunkan 

menurun. Semakin lama waktu kristalisasi memungkinkan tokoferol ikut 

terkristalkan bersama fraksi non tokoferol akibat terus terjadinya proses pindah 

massa.  

 

4.3 Aktivitas Antioksidan  

Pengamatan analisa aktivitas antioksidan menggunakan penangkapan 

radikal bebas metode DPPH (1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl).  Secara umum 

antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang dapat menunda, memperlambat 

dan mencegah proses oksidasi lipid (Kochhar dan Rossell, 1990). DPPH banyak 



 

digunakan pada sistem penelitian aktivitas penangkapan radikal pada senyawa 

alami tumbuhan. 

Nilai  aktivitas antioksidan pada minyak germ gandum adalah 40,78% 

lebih rendah jika dibandingkan dengan produk hasil kristalisasi yang berkisar 

antara 43,79–54,25%. Fenomena ini diduga disebabkan kadar tokoferol 

mengalami peningkatan pada produk hasil kristalisasi. Perubahan sifat fungsional 

antioksidan selama proses tidak hanya dipengaruhi oleh energi panas yang 

diterima tetapi juga oleh akses udara, komposisi bahan, waktu dan cahaya 

(Pokorny, 2001). Pengaruh berbagai perlakuan terhadap aktivitas antioksidan 

produk disajikan pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Pengaruh Suhu dan Lama Kristalisasi Terhadap Aktivitas 

Antioksidan 

 

Hasil pengamatan menunjukkan nilai aktivitas antioksidan dari fraksi tidak 

tersabunkan yang telah dikristalisasi pada suhu 0ºC dengan waktu 24, 30 dan 36 

jam adalah 43,79; 47,34; 51,06 (%) dan pada suhu 10ºC adalah 45,56; 49,46; 

54,25 (%). Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa antara perlakuan suhu 

kristalisasi memberikan pengaruh berbeda nyata (α = 0,05) dan lama kristalisasi 

tidak berpengaruh nyata terhadap total aktivitas penangkapan radikal bebas. 



 

Interaksi antara kedua perlakuan memberikan hasil tidak berpengaruh nyata (α = 

0,05). 

Gambar 9 menunjukkan bahwa pada suhu 0ºC nilai aktivitas antioksidan 

tertinggi jam ke-36 dan yang terendah jam ke-24, sedangkan pada suhu 10ºC nilai 

aktivitas antioksidan tertinggi jam ke-36 dan yang terendah jam ke-24. Semakin 

lama kristalisasi aktivitas antioksidan semakin tinggi. Perbedaan nilai aktivitas 

antioksidan pada bahan baku dengan hasil kristalisasi disebabkan karena adanya 

komponen zat antioksidan selain tokoferol yaitu karoten dan koenzime Q-10 

(ubiquinon) (Anonimous, 2008
e
).   

Pada suhu 0ºC dan 10ºC dengan lama kristalisasi 36 jam aktivitas 

antioksidan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, tokoferol pada lama 

kristalisasi 36 jam menurun. Fenomena aktivitas antioksidan pada jam ke-36 

meningkat kemungkinan dikarenakan adanya zat antioksidan yang lain selain 

tokoferol yaitu karoten, ubiquinon (Anonimous, 2008
e
) sehingga daya 

penghambatan radikal bebas lebih besar dibanding jam ke-30 yang memiliki kadar 

tokoferol tinggi. Rerata aktivitas antioksidan pada berbagai suhu dan lama 

kristalisasi disajikan pada Tabel 9 dan Tabel 10.  

Tabel 9. Rerata Aktivitas Antioksidan Akibat Pengaruh Lama Kristalisasi 

Lama Kristalisasi Aktivitas 

Antioksidan 

24 44,681     a 

30 48,404     b 

36 52,660     c 

BNT = 0,838 

Keterangan : angka yang didampingi huruf yang sama pada satu kolom   

                     menunjukkan tidak berbeda nyata pada α = 0,05 

 



 

Tabel 10. Rerata Aktivitas Antioksidan Akibat Pengaruh Suhu Kristalisasi 

Suhu Kristalisasi Aktivitas 

Antioksidan 

0ºC 49,764     a 

10ºC 47,400     b 

BNT = 0,838 

Keterangan : angka yang didampingi huruf yang sama pada satu kolom   

                     menunjukkan tidak berbeda nyata pada α = 0,05 

 Tabel 9 dan Tabel 10 menunjukkan dari hasil rerata tabel dua arah 

aktivitas antioksidan yang tertinggi dicapai pada waktu 36 jam dan suhu aktivitas 

antioksidan yang tertinggi pada suhu 10ºC. Pada suhu 10ºC aktivitas antioksidan 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan suhu 0ºC. Hal tersebut terjadi kemungkinan 

dikarenakan adanya zat antioksidan selain tokoferol dalam produk hasil 

kristalisasi yang belum mengkristal seperti ubiquinon dan karoten (Anonimous, 

2008
e
). 

Lembaga gandum memiliki banyak nutrisi, salah satunya diketahui kaya 

akan sumber tokoferol dan fitosterol, polikosanol (terutama oktakosanol), thiamin, 

riboflavin, niacin. Minyak lembaga gandum pada komponen tidak tersabunkan 

banyak mengandung fitosterol dan tokoferol. Menurut Cheng et.al (2006), dalam 

penelitian fitokemikalnya bahwa tokoferol dan karoten adalah antioksidan alami 

yang terdapat pada biji gandum dan pecahannya. Hubungan antara aktivitas 

antioksidan dan tokoferol dapat dilihat pada Gambar 10. 



 

  

Korelasi Tokoferol dengan Aktivitas Antioksidan
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Gambar 10. Korelasi Aktivitas Antioksidan dengan Tokoferol. 

Gambar 10 memperlihatkan tidak adanya hubungan antara aktivitas 

antioksidan dan kadar tokoferol, dengan persamaan regresi y = 0,1785x + 47,196 

dan nilai koefisien determinasi 0,0049. Nilai regresi yang lebih kecil dari satu 

menunjukkan tidak ada hubungan erat antara keduanya. Fenomena ini 

kemungkinan disebabkan adanya zat antioksidan lain yang terkandung dalam 

lembaga gandum selain tokoferol seperti ubiquinon, karoten dan oktakosanol. 

 

4.4 Asam Lemak Bebas (ALB) 

 Asam lemak bebas merupakan produk hidrolisis minyak. Hidrolisis sendiri 

adalah reaksi antara air dan gliserida yang akan menyebabkan terjadinya 

pembentukan asam lemak bebas, digliserida serta monogliserida (Timms, 1997). 

Pengamatan analisa dilakukan dengan metode titrasi. Kadar asam lemak bebas 

merupakan ukuran dari asam lemak yang terlepas dari ikatan ester, penetapannya 

didasarkan atas asam lemak dominan yang terkandung dalam minyak (Ketaren, 

1986). Smouse (1996) menambahkan bahwa asam lemak bebas mempunyai 

aktivitas prooksidan karena adanya gugus karboksil yang mempercepat terjadinya 

dekomposisi hidroperoksida sehingga minyak mudah tengik  



 

Asam-asam lemak dalam bentuk bebas memiliki titik leleh yang lebih 

rendah dibandingkan trigliserida (Gunstone, 1996). Berbedanya nilai bilangan 

asam lemak bebas pada minyak lembaga gandum yang memiliki nilai 2,36% 

dengan hasil kristalisasi yang mempunyai nilai antara 1,93–2,57% hal ini diduga 

dikarenakan asam lemak telah tersabunkan pada saat proses penyabunan sehingga 

kadarnya menurun dalam produk kristalisasi. Pengaruh berbagai perlakuan 

terhadap kadar asam lemak bebas produk disajikan pada Gambar 11. 
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Gambar 11. Pengaruh Suhu dan Lama Kristalisasi Terhadap Kadar Asam 

Lemak Bebas (ALB) 

 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa nilai rerata asam lemak bebas 

akibat perlakuan kristalisasi pada suhu 0ºC dengan waktu 24, 30 dan 36 jam 

adalah 2,16; 1,93; 1,93 (%) sedangkan pada suhu 10ºC adalah 2,57; 2,19; 2,12 

(%). Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan suhu  dan lama 

kristalisasi berpengaruh nyata terhadap nilai asam lemak bebas (α = 0,05). 

Sedangkan interaksi antara dua perlakuan (suhu dan lama kristalisasi) 

memberikan hasil tidak berpengaruh nyata (α = 0,05). 

Gambar 11 menunjukkan bahwa pada suhu 0ºC dan 10ºC pada jam ke-24 

masing-masing memiliki nilai bilangan asam lemak bebas lebih tinggi dari 

perlakuan lama kristalisasi yang lain kemungkinan hal ini disebabkan asam lemak 



 

bebas masih dalam bentuk cair dan asam lemak bebas terakumulasi dari awal. 

Lama kristalisasi berpengaruh nyata terhadap bilangan asam lemak bebas, 

semakin lama waktu kristalisasi bilangan asam lemak bebas semakin menurun. 

Fenomena ini kemungkinan memberikan kesempatan untuk asam lemak bebas 

membentuk kristal, seperti yang dikatakan Timms (1997) bahwa penggabungan 

molekul membutuhkan waktu tertentu untuk melakukan penyesuaian sehingga 

mampu membentuk kristal yang sempurna. Rerata kadar asam lemak bebas pada 

berbagai suhu dan lama kristalisasi disajikan pada Tabel 11 dan Tabel 12. 

Tabel 11. Rerata Kadar Asam Lemak Bebas Akibat Pengaruh Lama 

Kristalisasi 

Lama Kristalisasi Rerata ALB 

24 2,369   b 

30 2,062   a 

36 2,029    a 

BNT = 0,139 

Keterangan : angka yang didampingi huruf yang sama pada satu kolom   

                     menunjukkan tidak berbeda nyata pada α = 0,05 

Tabel 12. Rerata Kadar Asam Lemak Bebas Akibat Pengaruh Suhu 

Kristalisasi 

Suhu Kristalisasi Rerata ALB 

0ºC 3,013  a 

10ºC 3,447   b 

BNT = 0,139 

Keterangan : angka yang didampingi huruf yang sama pada satu kolom   

                     menunjukkan tidak berbeda nyata pada α = 0,05 

Tabel 11 menunjukkan bahwa kadar bilangan asam lemak bebas terbesar 

dicapai pada perlakuan lama kristalisasi 24 jam. Tabel 12 menunjukkan pada suhu 

10ºC kadar bilangan asam lemak bebas meningkat. Fenomena tersebut 

kemungkinan dikarenakan asam-asam lemak bebas masih dalam kondisi cair. 

Kadar asam lemak bebas pada suhu 10ºC lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

suhu 0ºC, hal ini diduga jumlah asam lemak bebas yang masih dalam bentuk cair 



 

lebih banyak pada suhu 10ºC. 

 

4.5 Bilangan Peroksida 

 Bilangan peroksida menunjukkan terjadinya oksidasi pada minyak, dimana 

terbentuk peroksida sebagai produk oksidasi primer. Pengamatan analisa bilangan 

peroksida menggunakan metode Hills dan Thiel yang dimodifikasi oleh Chapman 

dan Mackay.   

Bilangan peroksida pada minyak lembaga gandum mempunyai nilai 5,09 

mek/kg dan peroksida hasil kristalisasi bernilai antara 15,9–24,5 mek/kg. Kadar 

peroksida pada minyak lembaga gandum lebih rendah jika dibandingkan dengan 

hasil kristalisasi. Fenomena tingginya nilai peroksida pada produk hasil 

kristalisasi, kemungkinan peroksida dalam minyak germ gandum terakumulasi 

karena peroksida tetap cair pada suhu rendah sehingga ada fraksi yang tidak 

mengkristal. Pengaruh berbagai perlakuan terhadap bilangan peroksida produk 

disajikan pada Gambar 12. 
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Gambar 12. Pengaruh Lama dan Suhu Kristalisasi Terhadap Bilangan 

Peroksida 

 

Hasil pengamatan menunjukkan nilai bilangan peroksida dari fraksi tidak 



 

tersabunkan yang telah dikristalisasi pada suhu 0ºC adalah 18,872 (24 jam); 

19,628 (30 jam) dan 21,503 (36 jam), sedangkan pada suhu 10ºC adalah 15,993 

(24 jam); 19,764 (30 jam) dan 24,526 (36 jam) dalam satuan mek/kg. Hasil 

analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan suhu kristalisasi tidak berpengaruh 

nyata terhadap bilangan peroksida dan perlakuan lama kristalisasi berpengaruh 

nyata (α = 0,05) terhadap nilai bilangan peroksida. Interaksi kedua perlakuan 

memberikan hasil yang berpengaruh nyata (α = 0,05). 

Gambar 12 menunjukkan bahwa nilai rerata bilangan peroksida tertinggi 

pada suhu 0ºC jam ke-36 dan yang terendah pada jam ke-24, sedangkan suhu 

10ºC nilai yang tertinggi pada jam ke-36 dan yang terendah pada jam ke-24. Pada 

suhu 10ºC nilai peroksida lebih tinggi dibandingkan dengan suhu 0ºC, fenomena 

ini kemungkinan diduga karena peroksida masih banyak dalam bentuk cair pada 

suhu 10ºC. Suhu 0ºC nilai bilangan peroksida lebih rendah dari suhu 10ºC, hal ini 

diduga sebagian peroksida mengkristal tetapi kristal yang terbentuk tidak 

sempurna sehingga mudah mencair pada suhu yang lebih tinggi dari suhu 

kristalisasi.  

Lama kristalisasi berpengaruh terhadap bilangan peroksida, semakin lama 

waktu yang diberikan untuk kristalisasi maka semakin tinggi bilangan peroksida 

yang terbentuk. Hal ini disebabkan terakumulasinya peroksida dari awal produk. 

Hasil produk kristalisasi bilangan peroksida lebih tinggi daripada minyak lembaga 

gandum, fenomena ini kemungkinan diduga karena pada tahap penyabunan, 

proses penyabunan tidak sempurna sehingga asam lemak jenuh dan tidak jenuh 

ada yang terikut dalam fraksi tidak tersabunkan. Asam lemak tersebut terikut 



 

kedalam fraksi tidak tersabunkan menjadi asam lemak bebas yang dapat bereaksi 

dengan oksigen sehingga menyebabkan terbentuknya peroksida. 

Menurut Allen dan Hamilton (1994) asam lemak tidak jenuh bersifat 

reaktif terhadap oksigen, sehingga apabila kontak dengan oksigen akan bereaksi 

dengan rantai karbon pada ikatan tidak jenuhnya dan terbentuk radikal bebas. 

Lawson (1995) menyatakan bahwa peroksida dan hidroperoksida terbentuk akibat 

proses oksidasi terhadap ikatan rangkap asam lemak karena adanya panas dan 

kelebihan oksigen. Sebenarnya reaksi ini merupakan reaksi lambat pada suhu 

rendah dan bertambah kecepatannya pada temperatur tinggi dan kontak dengan 

udara. Peroksida dan hidroperoksida sebenarnya senyawa antara yang terjadi 

selama masa periode induksi dan selanjutnya akan dipecah menjadi senyawa yang 

lebih stabil. Kadar bilangan peroksida hasil kristalisasi dapat dilihat pada Tabel 

13.  

Tabel 13. Rerata Kadar Bilangan Peroksida Pada Berbagai Suhu dan Lama 

Kristalisasi 

Suhu Kristalisasi Lama 

Kristalisasi 

Rerata Bil. 

Peroksida 

Nilai DMRT 

0 ºC 24 18,872 b 0,2631 

 30 19,628 c 0,2687 

 36 21,503  d 0,2759 

10 ºC 24 15,993  a 0,2512 

 30 19,764 c 0,2535 

 36 24,526  e 0,2767 

Keterangan : angka yang didampingi huruf yang sama pada satu kolom   

                     menunjukkan tidak berbeda nyata pada α = 0,05 

Menurut Eisenmenger dan Dunford (2007) bahwa minyak lembaga 

gandum banyak memiliki asam lemak tak jenuh rantai panjang sebesar 64% dan 

tidak jenuh 81%, sehingga cenderung dapat menyebabkan kerusakan oksidatif. 

Reaksi oksidasi akan menyebabkan oksigen berikatan dengan asam lemak tak 



 

jenuh dan membentuk peroksida. 

Seharusnya pada kondisi suhu yang rendah terjadinya peroksida dapat 

dihambat atau kecepatan terbentuknya peroksida lambat, tetapi pada penelitian ini 

peroksida hasil kristalisasi lebih tinggi dibandingkan dengan minyak kasarnya. 

Fenomena ini kemungkinan diduga, peroksida yang telah terbentuk terakumulasi 

disebabkan peroksida tidak membeku pada suhu 10ºC dan 0ºC sehingga terjadi 

peningkatan dan proses penyabunan yang tidak sempurna sehingga asam lemak 

jenuh dan tidak jenuh terikut kedalam fraksi tidak tersabunkan yang dapat 

meningkatkan bilangan peroksida bila bereaksi dengan oksigen. 

 

4.6 Warna 

 Warna merupakan parameter penting dari produk pangan, baik dalam 

bentuk cair maupun padat. Kemajuan dalam industri minyak dan pemakaian 

secara umum pengukuran warna dilakukan dengan alat lovibond–Tinto meter. 

Pengamatan analisa warna menggunakan alat lovibond.  

Zat warna dalam minyak terdiri dari dua golongan, yaitu zat warna 

alamiah dan zat warna hasil degradasi zat warna alamiah. Zat warna alamiah 

terdapat secara alami di dalam bahan yang mengandung minyak dan ikut 

terekstrak bersama minyak pada proses ekstraksi. Zat warna tersebut antara lain 

terdiri dari α dan β karoten, xantofil, klorofil dan antosianin. Kelompok warna ini 

akan menyebabkan minyak berwarna kuning, kuning kecoklatan, kehijau-hijauan 

dan kemerah-merahan, sedangkan zat warna hasil degradasi zat warna alami 

berasal dari proses oksidasi dan degradasi komponen kimia dalam minyak dan 



 

akan mengakibatkan warna coklat dan gelap pada minyak (Ketaren, 1986). 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa warna produk kristalisasi jam ke-

24 pada suhu 10ºC memiliki warna kuning cerah (lampiran 8). Hal ini 

kemungkinanan dikarenakan adanya komponen-komponen lain yang tidak 

mengkristal (bentuk cair) sehingga pada saat tahap penyaringan tidak ikut 

tersaring (lolos dalam kertas saring) dan banyak zat pengotor. Penampakan warna 

yang lain adalah gelap, hal ini kemungkinan dikarenakan bilangan oksidasi yang 

tinggi, terutama oksidasi tokoferol menghasilkan warna kecoklat–coklatan 

(Pasaribu, 2004). Pengaruh berbagai perlakuan terhadap intensitas warna produk 

disajikan pada Gambar 13. 

grafik warna

100

150 150

50

100 100

0

50

100

150

200

24 30 36

lama kristalisasi (jam)

to
ta
l 
w
a
rn
a

0º 10º

 
Gambar 13. Pengaruh Suhu dan Lama Kristalisasi Terhadap Warna 

 

 

 Gambar 13 menunjukkan bahwa warna dari perlakuan suhu 0ºC dan 10ºC 

pada jam ke-24 mempunyai nilai lebih rendah dari selang waktu yang lain, 

sedangkan pada jam ke-30 dan ke-36 memiliki nilai warna yang sama.  

 Intensitas warna pada perlakuan kristalisasi menunjukkan semakin lama 

waktu kristalisasi maka semakin meningkat intensitas warnanya. Fenomena ini 

diduga dikarenakan tingginya bilangan peroksida. Tokoferol yang teroksidasi 



 

menyebabkan warna minyak kecoklat-coklatan, sehingga makin tinggi bilangan 

peroksida maka makin gelap warna minyaknya. Pak (2005) menambahkan adanya 

senyawa peroksida pada minyak walaupun dalam jumlah rendah akan 

menyebabkan kerusakan flavor dan warna minyak tersebut. 

 

4.7 Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik dilakukan dengan membandingkan nilai produk setiap 

perlakuan menggunakan indeks efektifitas dengan metode pembobotan yang 

ditentukan dari data hasil analisa, parameter fisik-kimia tersebut meliputi : kadar 

tokoferol (1), aktivitas antioksidan (1), asam lemak bebas (0,5), bilangan 

peroksida (0,5) dan warna (0,5). Perlakuan dengan nilai produk tertinggi 

merupakan perlakuan terbaik. Penilaian  perlakuan terbaik untuk parameter fisik-

kimia hasil kristalisasi dapat dilihat pada Tabel 14. 

Tabel 14. Perlakuan Terbaik Hasil Kristalisasi Fraksi Tidak Tersabunkan 

Variabel   
  

Perlakua

n  
      Terbai

k 
P1 P2 P3 P4 P5* P6 

         

1. Kadar Tokoferol 6,85 9,32 5,77 7,36 9,76 8,03 9,76 

2. Aktivitas 

Antioksidan 
43,79 47,34 51,06 

45,5

6 

49,4

6 
54,25 54,25 

3. Kadar Asam 

Lemak Bebas 
2,16 1,93 1,93 2,57 2,19 2,12 1,93 

4. Bilangan 

Peroksida 
18,87 19,63 21,50 

15,9

9 

19,7

6 
24,53 15,99 

5. Analisa Warna 100 150 150 50 100 100 50 

                

Keterangan : * Perlakuan terbaik 

 Tabel 14 menunjukkan bahwa perlakuan kristalisasi pada suhu 10ºC dan 

lama kristalisasi 30 jam merupakan perlakuan terbaik ditinjau dari parameter 



 

fisik-kimia. Hal ini dikarenakan pada perlakuan tersebut memiliki kadar tokoferol 

tertinggi. Perlakuan tersebut memiliki bilangan peroksida 19,76 mek/kg; kadar 

asam lemak bebas 2,19%; aktivitas antioksidan 49,46%; intensitas warna 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Lembaga gandum yang diekstrak secara digesti, menggunakan pelarut 

heksan menghasilkan rendemen 4,12%. Minyak yang telah terekstrak 

mengandung tokoferol 5066 ppm; total bilangan peroksida 5,09%; total asam 

lemak bebas 2,36%; total aktivitas antioksidan 40,78%. Warna minyak germ 

gandum adalah kuning. Pada fraksi tidak tersabunkan nilai tokoferol sebesar 5840 

ppm. 

 Perlakuan suhu kristalisasi dan lama kristalisasi berpengaruh nyata 

terhadap kadar tokoferol, aktivitas antioksidan (penangkapan radikal bebas), 

sedangkan bilangan peroksida, kadar asam lemak bebas dan warna tidak 

berpengaruh nyata. Kadar tokoferol dan bilangan peroksida terjadi interaksi antara 

dua perlakuan sedangkan asam lemak bebas dan aktivitas antioksidan tidak terjadi 

interaksi. 

 Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan bahwa perlakuan terbaik 

ditinjau dari parameter fisik kimia dicapai pada produk hasil kristalisasi dengan 

perlakuan suhu 10ºC dan lama kristalisasi 30 jam. Dengan hasil analisa sebagai 

berikut : kadar tokoferol 9766,6 ppm, aktivitas antioksidan 49,46%, bilangan 

peroksida 19,76 mek/kg, kadar asam lemak bebas 2,19%, intensitas warna 100 

(kuning kecoklatan). 

  

 



 

5.2 Saran  

Pada penelitian ini disarankan untuk : 

- Perlu optimasi proses ekstraksi minyak dari lembaga gandum untuk 

meningkatkan rendemen minyak lembaga gandum. 

- Pada proses penyabunan perlu analisa yang lebih spesifik mengenai sifat 

kimianya. 

- Perlu pengamatan mengenai senyawa non-tokoferol pada hasil kristalisasi. 

- Perlu adanya pengamatan penyimpanan produk hasil kristalisasi.  

- Perlu adanya analisa pelarut heksan.  
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Lampiran 1. Prosedur Analisa  

1. Pengujian vitamin E (tokoferol) metode Furter Meyer dalam Apriantono, 

dkk (1989). 

1) Timbang sampel 2 g, masukkan kedalam labu 100 ml yang sesuai dengan 

kondensor yang akan digunakan untuk refluk. 

2) Ditambahkan 10 ml alkohol absolut & 20 ml H2SO4 1M dalam alkohol 

3) Dihubungkan labu dengan kondensor, tutup kondensor dan labu dengan 

aluminium foil. Lakukan refluks selama 45 menit. Biarkan dingin. 

4) Ditambahkan 50 ml air, pindahkan kedalam labu pemisah berwarna coklat. 

Bilas labu dengan 50 ml air, masukan bilasan kedalam labu pemisah. 

5) Ekstrak bahan yang tidak tersabunkan sebanyak 5 kali, masing-masing 

cuci dengan 30 ml dietil eter. Kumpulkan seluruh ekstrak menjadi satu. 

6) Cuci ekstrak pada suhu rendah sampai bebas asam, kemudian bebas airkan 

dengan asam sulfat anhydrous. 

7) Uapkan ekstrak pada suhu rendah, tetap hindarkan dari cahaya (tutup 

dengan aluminium foil), jika ada sedikit lagi yang belum teruapkan, 

lewatkan gas nitrogen kedalam ekstrak, sampai ekstrak menjadi kering. 

8) Segera larutkan residu dengan 10 ml alkohol absolut 

9) Buatlah kurva standart vitamin E 0.3-3.0 mg dalam alkohol absolut, 

kemudian perlakuan sama seperti sampel (1 sampai 7) 

10) Pindahkan larutan alkohol dan larutan standart kedalam labu takar 20 ml 

11) Ditambahkan 5 ml alkohol absolut kemudian 1 ml HNO3 pekat, tetes demi 

tetes sambil digoyang memutar. 



 

12) Tempatkan labu takar dalam penangas air 90˚C selam 3 menit sesudah 

alkohol mulai mendidih. 

13) Dinginkan dengan cepat dalam air mengalir dan ditempatkan sampai tanda 

tera dengan alkohol absolut.  

14)  Ukur absorbansi pada panjang gelombang 470 nm. 

 Perhitungan :  

 berdasarkan kurva standart, diperoleh persamaan :  

 Y= bX-a X = mg vitamin E  

 

Kurva Standart Vitamin E: 

Kurva Standar Vitamin E

y = 0,1958x - 0,2695

R2 = 0,9918
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2. Bilangan Peroksida metode Hills dan Thiel yang dimodifikasi oleh 

Chapman dan Mackay (cit Adnan, 1980) 

1) Sebanyak satu tetes sampel minyak ditimbang dalam tabung reaksi dan 

dilarutkan dalam benzena:metanol (70:30 v/v) sampai volume 10 ml. 



 

2) Larutan diatambah dengan satu tetes amonium tiosianat dan satu tetes 

ferro klorida dan digojog dengan vortex selama lima detik. 

3) Larutan dipanaskan pada suhu 50ºC selama 2 menit dan didinginkan 

dengan air mengalir sampai suhu 25ºC. 

4) Larutan blanko dibuat seperti diatas tetapi tanpa sampel minyak. 

5) Absorbansi warna merah dibaca pada panjang gelombang 510 nm. 

6) Banyaknya Fe dalam 10 ml larutan dihitung dengan persamaan garis 

regresi dari kurva standar. 

7) Bilangan peroksida dihitung dalam miliekuivalen/kg minyak dengan 

persamaan: 

Bilangan Peroksida = 
85,55Cx

AxB
 

 Keterangan: 

 A : berat Fe per 10 ml (µg) 

 B : volume larutan awal (ml) 

 C : berat sampel minyak (g) 

 

3. Aktifitas Antioksidan 

Penangkapan radikal bebas Metode DPPH (Hatano, et al. 1998) 

1) Ekstrak sebanyak 4 ml yang dilarutkan dalam klorofom-metanol (2:1 v/v).  

2) Ditambahkan larutan DPPH sebanyak 1 ml dengan konsentrasi 0,2 mM. 

3) Didiamkan selama 30 menit sebelum dilakukan analisa. 

4) Diambil larutan sebanyak 1 ml dan ukur absorbansinya pada λ 517 nm. 

Efek Penangkapan DPPH (%) = [(A0 – A1 / A0) x 100] 

Keterangan: 

A0 = absorbansi dari kontrol atau tanpa penambahan Ekstrak  

A1 = absorbansi dari sampel  



 

4. Prosedur Analisa Rendemen  

1) Ditimbang berat bahan awal (a). 

2) Ditimbang berat produk akhir (b). 

 Hitungan rendemen: %100x
a

b
 

 

5. Penentuan Warna metode Lovibond (Department of Food Technology 

University of Karachi) 

1) Pengukuran warna contoh uji dilakukan dalam keadaan cair dan jernih 

pada suhu ruang. Jika tidak demikian, dipanaskan pada suhu 55ºC - 60ºC. 

2) Tuangkan contoh uji tersebut pada alat Lovibond Tintometer. 

3) Baca skala warnanya (merah, kuning, biru bila ada) 

4) Penetapan dilakukan sekurang-kurangnya duplo 

 

6. Kadar Asam Lemak Bebas Cara Titrasi (Mehlenbancher, 1960 dalam 

Sudarmadji, 1997) 

1.  Membuat larutan NaOH 0,1 N sebanyak 250 ml, yaitu menimbang 1,35 g 

NaOH dan dilarutkan dalam 1,35 ml akuades kemudian diencerkan dalam 

labu ukur 250 ml. 

2. Membuat larutan asam oksalat yaitu menimbang 0,1 g asam oksalat dalam 

25 ml akuades dan ditambah 2-3 tetes indikator PP. Kemudian melakukan 

standarisasi larutan NaOH dengan larutan asam oksalat. 

 Normalitas NaOH dihitung berdasarkan rumus: 

  



 

N larutan NaOH = berat asam oksalat (g) x 2 

          0,125 x ml NaOH 

3. Menimbang minyak sebanyak 28,2 g dalam erlenmeyer kemudian 

tambahkan 50 ml alkohol netral 96% yang panas dan 2 ml indikator PP. 

4. Menitrasi dengan larutan NaOH 0,1 N yang sudah distandarisasi sampai 

terbentuk warna merah jambu yang tidak hilang selama 30 detik.  

  % ALB = ml NaOH x N NaOH x BM asam linoleat x 100% 

    Berat sampel x 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 2. Analisa Minyak Germ Gandum Kasar 

Tabel Data 

Analisa 

Ulangan 

Total Rerata 1 2 3 

Kadar Vitamin E (ppm) 5200 5100 4900 15200 5066,667 

Bilangan Peroksida (mek/kg) 5,2 4,72 5,36 15,28 5,093333 

Asam Lemak Bebas (ALB) (%) 2,6367 2,0841 2,3649 7,0857 2,3619 

Aktivitas Antioksidan (%) 40,9574 41,4893 39,8936 122,3403 40,7801 

Rendemen (%) 3,99 4,13 4,24 12,36 4,12 

Warna (Lovibond) 150 150 150 450 150 

Rendemen Fraksi Tidak 

Tersabunkan dlm Heksan (%) 41,98 35,37 47,16 124,52 41,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 3. Analisa Kadar Tokoferol (ppm) 

Tabel Data 

Perlakuan 

Ulangan 

Total Rerata 1 2 3 

S1W1 6849 6767 6941 20557 6852,333 

S1W2 9188 9842 8943 27973 9324,333 

S1W3 5858 5807 5664 17329 5776,333 

S2W1 7580 7230 7270 22080 7360 

S2W2 9801 9780 9719 29300 9766,667 

S2W3 7992 8034 8074 24100 8033,333 

Total  47268 47460 46611 141339  

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan W1 W2 W3 Total Rerata 

S1 20557 27973 17329 65859 21953 

S2 22080 29300 24100 75480 25160 

Total 42637 57273 41429 141339  

Rerata 21318,5 28636,5 20714,5   

 

Tabel Analisa Ragam ANOVA 

SK db JK KT F hitung Notasi F tabel 

            5% 

Kelompok 2 66073 33036,5 0,685857 tn 4,1 

Perlakuan 5 34249155,17 6849831 142,2064 * 3,33 

S 1 5142424,5 5142425 106,7597 * 3,96 

W 2 25928005,33 12964003 269,1401 * 4,1 

SW 2 3178725,333 1589363 32,99608 * 4,1 

Galat 10 481682,3333 48168,23    

Total 17 34796910,5     

 

 

 

 

 



 

Tabel Perbandingan Berganda DMRT 

    S1W3 S1W1 S2W1 S2W3 S1W2 S2W2 

JND S DMRT Perlakuan Rerata 5776,3 6852,3 7360 8033,3 9324,3 9766,6 

S1W3 5776,3 0 * * * * * 3,15 89,59932 282,2379 

S1W1 6852,3   0 * * * * 3,3   295,6778 

S2W1 7360     0 * * * 3,37   301,9497 

S2W3 8033,3       0 * * 3,43   307,3257 

S1W2 9324,3         0 * 3,46   310,0137 

S2W2 9766,6           0 3,47   310,9097 

Notasi a b c d e f   α = 0,05   



 

Lampiran 4. Analisa Aktivitas Antioksidan (DPPH) (%) 

Tabel Data 

Perlakuan 

Ulangan 

Total Rerata 1 2 3 

S1W1 44,6808 43,0851 43,617 131,3829 43,7943 

S1W2 47,8723 46,8085 47,3404 142,0212 47,3404 

S1W3 51,5957 51,0638 50,5319 153,1914 51,0638 

S2W1 46,8085 45,7446 44,1489 136,702 45,56733 

S2W2 50,5319 49,468 48,4042 148,4041 49,46803 

S2W3 54,2553 53,7234 54,7872 162,7659 54,2553 

Total  295,745 289,893 288,83 874,468  

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan W1 W2 W3 Total Rerata 

S1 131,3829 142,0212 153,1914 426,5955 142,1985 

S2 136,702 148,4041 162,7659 447,872 149,2907 

Total 268,085 290,425 315,957 874,468  

Rerata 134,0425 145,2127 157,9787   

 

Tabel Analisa Ragam ANOVA 

SK db JK KT F hitung Notasi F tabel 

            5% 

Kelompok 2 4,621271 2,310636 5,444551 * 4,1 

Perlakuan 5 218,0477 43,60954 102,7572 * 3,33 

S 1 25,14941 25,14941 59,25957 * 3,96 

W 2 191,2635 95,63175 3,41542 tn 4,1 

SW 2 1,634801 0,8174 1,92604 tn 4,1 

Galat 10 4,243941 0,424394    

Total 17 226,9129     

 

 

 

 

 



 

Uji BNT Faktor Suhu Kristalisasi   

  49,764 47,400 KTG BNT 0,05  

49,764 - tn 

0,424 0,838 

 

47,400   -  

Notasi a a  

Perlakuan S2 S1  

    

 
 
Uji BNT Faktor Waktu Kristalisasi   

      

  44,681 48,404 52,660 KTG BNT 0,05 

44,681 - * * 

0,424 0,838 

48,404   - * 

52,660     - 

Notasi a b c 

Perlakuan W1 W2 W3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 5. Analisa Asam Lemak Bebas (ALB) (%) 

Tabel Data 

  

Ulangan 

Total Rerata 1 2 3 

S1W1 2,3174 1,9712 2,2063 6,4949 2,164967 

S1W2 2,0107 1,8507 1,9321 5,7935 1,931167 

S1W3 1,8119 1,9311 2,0473 5,7903 1,9301 

S2W1 2,7164 2,4443 2,5611 7,7218 2,573933 

S2W2 2,3248 2,1636 2,0877 6,5761 2,192033 

S2W3 2,165 1,9713 2,245 6,3813 2,1271 

Total  13,3462 12,3322 13,0795 38,7579  

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan W1 W2 W3 Total Rerata 

S1 6,4949 5,7935 5,7903 18,0787 6,026233 

S2 7,7218 6,5761 6,3813 20,6792 6,893067 

Total 14,2167 12,3696 12,1716 38,7579  

Rerata 7,10835 6,1848 6,0858   

 

Tabel Analisa Ragam ANOVA 

SK db JK KT F hitung Notasi F tabel 

            5% 

Kelompok 2 0,092099 0,04605 3,932566 tn 4,1 

Perlakuan 5 0,83525 0,16705 14,26584 * 3,33 

S 1 0,3757 0,3757 32,08428 * 3,96 

W 2 0,424079 0,212039 18,10788 * 4,1 

SW 2 0,035471 0,017736 1,514597 tn 4,1 

Galat 10 0,117098 0,01171    

Total 17 1,044447     

 

 

 

 

 



 

Uji BNT Faktor Suhu Kristalisasi   

  3,013 3,447 KTG BNT 0,05  

3,013 - * 

0,012 0,139 

 

3,447   -  

Notasi a b  

Perlakuan S1 S2  

    

 
 
Uji BNT Faktor Waktu Kristalisasi   

      

  2,029 2,062 2,369 KTG BNT 0,05 

2,029 - tn * 

0,012 0,139 

2,062   - * 

2,369     - 

Notasi a a b 

Perlakuan W3 W2 W1 



 

Lampiran 6. Analisa Bilangan Peroksida (mek/kg) 

Tabel Data 

Perlakuan 

Ulangan 

Total Rerata 1 2 3 

S1W1 18,838 18,941 18,838 56,617 18,87233 

S1W2 19,506 19,47 19,91 58,886 19,62867 

S1W3 21,394 21,322 21,794 64,51 21,50333 

S2W1 15,941 15,941 16,097 47,979 15,993 

S2W2 19,984 19,801 19,507 59,292 19,764 

S2W3 24,642 24,295 24,642 73,579 24,52633 

Total  120,305 119,77 120,788 360,863 120,288 

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan W1 W2 W3 Total Rerata 

S1 56,617 58,886 64,51 180,013 60,00433 

S2 47,979 59,292 73,579 180,85 60,28333 

Total 104,596 118,178 138,089 360,863  

Rerata 52,298 59,089 69,0445   

 

Tabel Analisa Ragam ANOVA 

SK db JK KT F hitung Notasi F tabel 

            5% 

Kelompok 2 0,086435 0,043218 1,132406 tn 4,1 

Perlakuan 5 120,7655 24,15311 632,8681 * 3,33 

S 1 0,03892 0,03892 1,019808 tn 3,96 

W 2 94,59443 47,29721 1239,298 * 4,1 

SW 2 26,13219 13,06609 342,3623 * 4,1 

Galat 10 0,381645 0,038165    

Total 17 121,2336     

 

 

 

 

 



 

Tabel Perbandingan Berganda DMRT 

    S2W1 S1W1 S1W2 S2W2 S1W3 S2W3 

JND S DMRT Perlakuan Rerata 15,993 18,872 19,628 19,764 21,503 24,526 

S2W1 15,993 0 * * * * * 3,15 0,079754 0,251226 

S1W1 18,872   0 * * * * 3,3   0,263189 

S1W2 19,628     0 tn * * 3,37   0,268772 

S2W2 19,764       0 * * 3,43   0,273557 

S1W3 21,503         0 * 3,46   0,27595 

S2W3 24,526           0 3,47   0,276748 

Notasi a b c c d e   α =0,05   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 7. Perlakuan Terbaik 

Variabel   Perlakuan    Terbaik Terjelek Selisih 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6    

1. Kadar Tokoferol 

2. Aktivitas 

Antioksidan 

3. Kadar Asam Lemak 

Bebas 

4. Bilangan Peroksida 

5. Analisa Warna 

6,85 

43,79 

 

2,16 

 

18,87 

100 

9,32 

47,34 

 

1,93 

 

19,63 

150 

5,77 

51,06 

 

1,93 

 

21,50 

150 

7,36 

45,56 

 

2,57 

 

15,99 

50 

9,76 

49,46 

 

2,19 

 

19,76 

100 

8,03 

54,25 

 

2,12 

 

24,53 

100 

9,76 

54,25 

 

1,93 

 

15,99 

50 

5,77 

43,79 

 

2,57 

 

24,53 

150 

3,99 

10,46 

 

-0,64 

 

-8,53 

-100 

 

Variabel BV BN P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1. Kadar Tokoferol 

2. Aktivitas 

Antioksidan 

3. Kadar Asam 

Lemak Bebas 

4. Bilangan 

Peroksida 

5. Analisa warna 

1,0 

1,0 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,286 

0,286 

 

0,143 

 

0,143 

 

0,143 

0,007 

0,000 

 

0,092 

 

0,095 

 

0,071 

0,254 

0,097 

 

0,143 

 

0,082 

 

0,000 

0,000 

0,199 

 

0,143 

 

0,051 

 

0,000 

0,114 

0,048 

 

0,000 

 

0,143 

 

0,143 

0,286 

0,155 

 

0,085 

 

0,080 

 

0,071 

0,162 

0,286 

 

0,100 

 

0,000 

 

0,071 

Total 3,5 1,000 0,335 0,576 0,392 0,448 0,677 0,619 

 

Perlakuan Terbaik: P5 

 



 

Lampiran 8. Foto Dokumentasi Penelitian 

 

Gambar 14. Bahan Baku Germ Gandum Halus 

 

 

Gambar 15. Setelah Ekstraksi  



 

 

Gambar 16. Proses Penyabunan 

 

 

Gambar 17. Hasil Kristalisasi  

 

 

 

 

 

 



 

UCAPAN TERIMA KASIHUCAPAN TERIMA KASIHUCAPAN TERIMA KASIHUCAPAN TERIMA KASIH    
 

Family 

 Ya Allah trima kasih atas kehidupan yg diberikan kepada hamba. Thank’s 
a lot buat mama, papa, adik2ku (pipit, iib) yg memberikan support, doa dan 
bantuan materi. Om imut and tante thank’s sering ngingatin cepet2 lulus. 
Keluarga di Malang (dhe yun, pakdhe, mas dedy, mbak debi dan fauzan) trima 
kasih sudah menampung ku dikala senang dan sedih, maaf sering ngrepoti 
semuanya. Keluarga di Ambon, walaupun Qt jauh dan jarang bertemu tp 
support yg kalian berikan membuatku semangat untuk menyelesaikan tugas 
akhir (i miss you all). Tidak lupa trima kasih ku pada orang2 yg telah 
membantuku dalam penelitian ini maaf merepotkan (Bapak Bai beserta 
keluarga trima kasih udah ngambilin germ gandumnya, Mas Arief thank’s info 
tentang germ gandumya dan Jujun thank’s udah nganterin germnya ke 
rumah). Semoga Allah selalu memberikan ampunan, rahmat dan hidayah-Nya 
kepada qt semua. 
 

Collage 

 Bu Teti trima kasih sdh membimbing saya dan kritikannya agar saya tetap 

PD dan berpikir scr logika (akan selalu saya ingat), semoga Allah memberikan 

rahmat, kebahagiaan, rizki, dan surga-Nya atas pengorbanan dan keikhlasan ibu. 

Teman2 THP ’03 (yanti, tika, erlyn, reny, dian, putri, ifa, agung, embah, untu, 

karjo, reza, maya, kinanti, erlita, dimas, fretty) trima kasih atas supportnya supaya 

aq cepet lulus. THP ’04 (Ai, Mo2n, Atin) suwon banget bantuannya dan 

guyonannya bisa ngilangin stress. Mira temen penelitian bareng thank you sdh 

perhatian ama aq. Tika semangat Y, jgn males2 kya’ aq. Dian ayooo Smangat 

(biar tetep ngejos bikin taruhan sapa dl yg lu2s, kamu or yanti???). Semua teman2 

Q semoga cepat lulus dan kebahagiaan selalu bersama Qt. Pak Kum matur suwon, 

selalu memberikan semangat disaat pusing tujuh keliling. Pak....jgn bosen2 beri 

smangat ke teman2 (semoga Allah memberikan yg t’baik buat pak kum). Mbak 

Lisa, makasih buanyaak...... Cilla, rahma, buba, firda, mb cilik dan asrully terima 

kasih atas doa dan supportnya. 

 

Kostan 

 Masnu’ (adek jauhnya Miss Igun) thanks a lot udah bantu 

ngerjakan sgala persiapan menjadi sarjana (Allah pasti membalas jasa2 

mu). Tammy thank u so much printernya “God Bless U”. Nia (Ningsih), 

Didi, Kiki, Emmy perjalanan kalian masih panjang di bangku kuliah jadi 

jgn pernah b’henti dan menyerah. Mak Nyak trima kasih sdh bantuin aq 

(Semoga Allah selalu bersamamu). Yanti (sobat+sodara q) jgn males2 

ngelabnya....klo mau lulus mesti hrs ada pengorbanan jd tetep 

SMANGAT !!!. Erry+Devi suwon udah beri support ke aq, t’nyata qt 



 

lulusnya bareng...  

(Hi! arek-arek. Ojo sering ngentutan di depan orang!!! Ntar kena’ adzab 

Ilahi.... semoga Tuhan selalu memberi rahmat, hidayah, rejeki halalan 

thoyiban, ilmu bermanfaat kepada Qt)  

{seneng bisa kenal and hidup bareng ama kalian ^_”} 

 
 

 


