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RINGKASAN 

 

Pepaya (Carica papaya L.) merupakan tanaman yang cukup banyak 

dibudidayakan di Indonesia. Buah pepaya memiliki nilai gizi yang cukup tinggi 

karena mengandung provitamin A, vitamin C, mineral serta pigmen warna karoten. 

Pigmen warna karoten dan vitamin C yang dikandung oleh buah pepaya memiliki 

kemampuan antioksidatif. Antioksidan bermanfaat bagi kesehatan dan berperan 

penting untuk mempertahankan mutu produk pangan. Antioksidan merupakan 

senyawa yang mampu menetralkan radikal bebas dengan cara menerima atau 

memberikan elektron. 

Antioksidan yang terkandung pada buah papaya khususnya betakaroten dan 

vitamin C dapat diekstrak dengan menggunakan metode ultrasonik. Proses ekstraksi 

dengan menggunakan gelombang ultrasonik lebih cepat dari metode konvensional 

dengan cara maserasi maupun ekstraksi soxhlet karena efek mekanis yang 

ditimbulkan oleh gelombang ultrasonik dapat meningkatkan kemampuan penetrasi 

pelarut ke dalam sel bahan sehingga meningkatkan kemampuan difusi pelarut ke 

dalam sel bahan. Pelarut yang digunakan dalam penelitian ini adalah etil asetat.  

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat 

kematangan pepaya dan proporsi volume pelarut: bahan terhadap aktivitas 

antioksidan buah pepaya serta mendapatkan perlakuan terbaik dari 2 kajian 

tersebut. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang 

disusun secara faktorial dengan dua faktor dan tiga kali ulangan. Faktor 1 adalah 

tingkat kematangan pepaya (pepaya mentah; pepaya setengah matang; pepaya 

matang) dan faktor 2 adalah proporsi bahan: pelarut (1:4; 1:5; 1:6). Data yang 

diperoleh dianalisa dengan Analysis of Varians (ANOVA) dan dilanjutkan uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT) dan Duncan Multiple Range Test (DMRT) dengan selang 

kepercayaan 5%. Penentuan perlakuan terbaik menggunakan metode Multiple 

Attribute. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terbaik diperoleh pada 

pepaya matang dan proporsi bahan: volume pelarut 1:6 total rendemen 9,7%, 

aktivitas antioksidan 80,30%, kadar beta karoten 558,5 μg/100ml, vitamin C sebesar 

30,81 mg/100g, tingkat kecerahan 25,40, tingkat kemerahan 9,83, dan tingkat 

kekuningan 8,97. 
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Alimia Arif Meutia. 0911011019. Antioxidants Extraction from Papaya (Carica 

papaya L.) using Bath Ultrasonic (study on ripening stage and amount of papaya’s 

sample: solvent volume ratio). SKRIPSI. 

Supervisor: Dr. Ir. Joni Kusnadi, M.Si 

 

SUMMARY 

 Papaya (Carica papaya L.) is a commodity which cultivated in Indonesia. 

Papaya is consisting of high nutrition such as provitamin A, vitamin C, minerals, and 

color pigment like carotenoid. The color pigment and vitamin C have a high 

antioxidant activity. Antioxidant has beneficial for health and has an important role to 

maintain the quality of food.  Antioxidants are compounds which have ability to 

neutralize the free radical molecules by accepting or giving electrons. 

 The antioxidants that are contained in papaya, especially betacarotene and 

vitamin C can be extracted by ultrasonic methods. The ultrasonic method is faster 

than the conventional method like maceration and soxhlet extraction because it has 

mechanic effect from the ultrasound waves that can increase the penetration of 

solvent to the samples cell and increase the diffusion ability of solvent into the cells. 

The solvent used in this research is ethyl acetate. 

 The purposes of this research were to identify the influence of ripening stage 

and sample: solvent volume ratio to the antioxidant activity and to determine the best 

treatment. The research used Factorial Randomized Block Design (RBD) with two 

factors and three repetitions. Factor 1 was the ripening stage (unripe papaya, half-

ripe papaya, ripe papaya) and factor 2 was the sample: solvent volume ratio (1:4, 

1:5, 1:6). The data obtained were analyzed with Analysis of Variance (ANOVA) and 

continued by Least Significant Difference (LSD) test with 5% confidence interval. 

The best treatment was analyzed by Multiple Attribute method. 

 The result showed that the best treatment of papaya’s extract was the ripe 

papaya with sample: solvent volume ratio of 1:6. The characteristic of the best 

treatment were yield 9,7%, antioxidant activity 80,30%, betacarotene 558,5 

μg/100ml, vitamin C 30,81 mg/100g, level of lightness 25,40, level of redness 9,83, 

and level of yellowness 8,97. 

Keyword : papaya, antioxidant activity, ripening stage, sample: solvent volume ratio, 

bath ultrasonic 
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I   PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pepaya (Carica papaya L.) merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan 

di daerah tropis seperti Brazil, Nigeria, Filipina, Meksiko, dan Indonesia. Produksi 

buah pepaya di Indonesia menurut data BPS (2010) pada tahun 2009 mencapai 

772.844 ton, meningkat sebesar 18,3% dari tahun sebelumnya dengan sentra 

produksi di Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara TImur, Jawa Tengah, dan 

Lampung.   

Buah pepaya adalah jenis buah yang keberadaannya tersedia sepanjang 

tahun. Buah ini memiliki nilai ekonomis yang cukup rendah dan kurang dimanfaatkan 

oleh penduduk Indonesia. Sebagian orang juga kurang menyukai buah pepaya, 

dikarenakan aromanya yang kurang enak dan teksturnya yang lembek. Sejauh ini, 

belum banyak ditemukan pengolahan buah pepaya. Pengolahan yang dilakukan 

masih terbatas pada penggunaan bagian-bagian pepaya seperti buah, daun, dan 

batang dalam bentuk mentah. Hal ini sangat disayangkan, mengingat melimpahnya 

keberadaan pepaya dan rendahnya harga jual pepaya, terkandung nilai nutrisi yang 

cukup tinggi pada pepaya yang belum dimanfaatkan secara maksimal.  

Nutrisi yang terkandung dalam pepaya cukup beragam. Pepaya 

mengandung provitamin A, vitamin B, vitamin C, berbagai mineral, serat, dan 

pigmen warna (Warisno, 2003). Ferreira et al. (2008) dalam penelitiannya mengenai 

kandungan kimia buah pepaya menyatakan bahwa buah pepaya mengandung 75,9 

mg/100g vitamin C dan 0,22 mg/100g betakaroten. Pada tàhun 1997 The World 

Cancer Research Fund’s melaporkan, mengonsumsi pepaya (sebagai makanan 

penutup) secara teratur baik untuk menangkal kanker paru-paru, pankreas, 

payudara, kandung kemih, dan kolon, karena kandungan vitamin C dan karotenoid-

nya yang tinggi. Vitamin C dan pigmen warna betakaroten pada pepaya memiliki 

kemampuan antioksidan yang berperan sebagai penghalau radikal bebas sehingga 

berguna bagi kesehatan tubuh. 

 Radikal bebas adalah atom atau molekul yang tidak stabil dan sangat reaktif 

karena mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital 
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terluarnya. Untuk mencapai kestabilan atom atau molekul, radikal bebas akan 

bereaksi dengan molekul disekitarnya untuk memperoleh pasangan elektron. Reaksi 

ini akan berlangsung terus menerus dalam tubuh dan bila tidak dihentikan akan 

menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, katarak, penuaan dini, serta 

penyakit degeneratif lainnya. Bahaya radikal bebas dapat ditangkal dengan 

penggunaan antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menetralkan 

radikal bebas. Bahan pangan yang dapat menjadi sumber antioksidan alami, seperti 

rempah-rempah, coklat, biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, seperti buah tomat, 

pepaya, jeruk, dan sebagainya.  

Antioksidan yang terkandung pada buah pepaya, khususnya betakaroten 

dan vitamin C dapat diekstrak dengan menggunakan metode ultrasonik. Ultrasonik 

merupakan alternatif metode ekstraksi non termal yang efisien. Proses ekstraksi 

dengan menggunakan gelombang ultrasonik lebih cepat dari metode konvensional 

dengan cara maserasi maupun ekstraksi soxhlet karena efek mekanis yang 

ditimbulkan oleh gelombang ultrasonik dapat meningkatkan kemampuan penetrasi 

pelarut ke dalam sel bahan sehingga meningkatkan kemampuan difusi pelarut ke 

dalam sel bahan. Pelarut yang digunakan adalah pelarut etil asetat yang bersifat 

semi polar, sehingga bisa mengekstrak komponen polar (vitamin C) dan nonpolar 

(betakaroten).  

Penelitian tentang ekstraksi antioksidan dari buah pepaya belum banyak 

ditemukan. Mengingat ketersediaan pepaya yang melimpah dan pengolahan pepaya 

yang masih kurang, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi ekstraksi antioksidan dari buah pepaya, seperti metode ekstraksi, 

jenis dan volume pelarut, dan lama waktu ekstraksi. Selain itu juga perlu diketahui 

tentang perbedaan kandungan nutrisi pepaya pada tingkat kematangan yang 

berbeda. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang perlu dipecahkan dalam ekstraksi antioksidan adalah 

bagaimana pengaruh tingkat kematangan dan proporsi volume pelarut: bahan 
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terhadap kadar antioksidan buah pepaya yang dihasilkan dengan menggunakan 

gelombang ultrasonik. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh tingkat kematangan buah pepaya dan proporsi 

volume pelarut: bahan terhadap aktivitas antioksidan buah pepaya dengan 

menggunakan ultrasonik serta mendapatkan perlakuan terbaik dari dua kajian 

tersebut. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat meningkatkan manfaat buah pepaya sebagai sumber 

antioksidan serta memberikan alternatif dalam ekstraksi antioksidan dari buah 

pepaya yang efisien dan mudah diaplikasikan dengan menggunakan gelombang 

ultrasonik. 

 

1.5 Hipotesa 

Diduga dengan semakin meningkatnya tingkat kematangan pepaya dan 

semakin tingginya proporsi bahan: pelarut pada ekstraksi akan menghasilkan 

aktivitas antioksidan ekstrak pepaya  yang semakin tinggi. 
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II   TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Buah pepaya 

Pepaya (Carica papaya L.) merupakan tanaman yang berasal dari Amerika 

Tengah yaitu daerah sekitar Meksiko bagian selatan dan Nicaragua. Selain itu 

negara-negara penghasil pepaya antara lain Costarica, Kuba, Republik Dominika, 

Puertorico, Brazil dan India. Indonesia termasuk salah satu negara penghasil 

pepaya yang cukup besar. Di Indonesia tanaman pepaya dapat tumbuh didaerah 

dataran rendah sampai pegunungan yang memiliki ketinggian 1000 m di atas 

permukaan laut. Daerah utama penghasil pepaya meliputi Sumatra Utara, Sumatra 

Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

Yogyakarta, Bali, NTT, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain (Warisno, 2003). Gambar 

buah pepaya ditunjukkan pada Gambar 2.1 

.  

Gambar 2.1. Buah Pepaya (Anonim, diakses 2012a) 

Dalam sistematika (taksonomi) tumbuh-tumbuhan, tanaman pepaya 

diklasifikasikan sebagai berikut (Warisno, 2003): 

Kingdom  : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio  : Angiospermae 

Class  : Dicotyledonae 
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Ordo  : Caricales 

Familia  : Caricaceae 

Genus  : Carica 

Species : Carica papaya L. 

 

Tanaman pepaya berupa pohon kecil atau perdu dengan daunnya terletak 

pada ujung tanaman (roset). Semua bagian tanaman mengandung getah. Daunnya 

tersusun secara spiral melingkar batang, lembaran daun bercelah-celah menjari dan 

bunganya biasanya berumah dua (dioecious). Pohon pepaya umurnya pendek 

dibandingkan tanaman tahunan lainnya. Batangnya lurus, berrongga di dalam, 

lunak, dan dapat mencapai ketinggian hingga 10 m. Buah pepaya mengandung 4-

10% gula dan sangat berair (90%) (Ashari, 2005). 

 

2.1.1 Jenis/ Varietas Pepaya 

Varietas pepaya lebih banyak dikenal dari bentuk, ukuran, warna, rasa, dan 

tekstur buahnya. Dari parameter tersebut maka dikenal buah pepaya yang 

berukuran besar atau kecil, berbentuk bulat atau lonjong, daging buah berwarna 

merah atau kuning, keras atau lunak berair, rasanya manis atau kurang manis, dan 

kulit buah licin menarik atau kasar tebal (Kalie, 1999). 

Di Indonesia, varietas pepaya yang banyak ditanam adalah pepaya 

semangka, pepaya jinggo, dan pepaya cibinong. Selain itu, dikenal juga varietas 

pepaya mas, pepaya item, dan pepaya ijo. Belakangan ini mulai banyak ditanam 

pepaya thailand, pepaya meksiko, dan pepaya solo. Secara umum, konsumen di 

Indonesia lebih menyukai pepaya dengan daging buah berwarna jingga sampai 

merah. Pepaya dengan daging buah berwarna kuning kurang disenangi sehingga 

varietas pepaya ini kurang berkembang (Kalie, 1999). 
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Berikut ini adalah beberapa jenis buah pepaya yang banyak dibudidayakan 

di Indonesia: 

a. Pepaya Semangka 

Pepaya ini memiliki karakteristik kulit buah berwarna kuning menarik, 

daging buah berwarna merah semangka, banyak mengandung air, 

berasa manis, berbentuk bulat seperti semangka, memiliki berat ± 1 kg 

dan agak tahan terhadap kerusakan selama pengangkutan (Warisno, 

2003). 

b. Pepaya Jingga 

Pepaya ini memiliki karakteristik kulit buah berwarna kuning, daging buah 

berwarna merah, banyak mengandung air, berasa cukup manis, memiliki 

berat ± 1,50 kg dan cukup tahan terhadap kerusakan selama 

pengangkutan (Warisno, 2003). 

c. Pepaya Cibinong 

Pepaya ini memiliki karakteristik buah berbentuk panjang besar dan 

lancip pada bagian ujung, tangkai buah cukup panjang, kulit buah tidak 

rata, daging buah agak keras dan cukup manis, memiliki berat ± 2,5 kg 

dan lebih tahan terhadap kerusakan selama pengangkutan (Warisno, 

2003). 

d. Pepaya Bangkok/ Thailand 

Pepaya ini memiliki karakteristik bentuk buah seperti pepaya cibinong 

namun lebih bulat dan lebih besar, kulit buah tidak rata atau berbenjol-

benjol, daging buah berwarna jingga kemerahan, keras, dan memiliki 

rasa manis, serta memiliki berat per buah ± 3,5 kg (Warisno, 2003) 

e. Pepaya Solo 

Pepaya ini memiliki karakteristik memiliki ukuran buah yang relatif kecil 

(0,4- 1 kg/ buah) dan memiliki bentuk seperti alpukat berleher. Daging 

buahnya berwarna kuning, beraroma, dan berasa manis, serta cukup 

tahan terhadap kerusakan selama pengangkutan (Kalie, 1999). 

f. Pepaya Mas 

Jenis buah pepaya ini mudah dikenal karena buahnya, baik mentah 

maupun masak, berwarna kuning. Daging buahnya berwarna kuning, 
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manis, dan memiliki rasa yang mirip dengan buah mangga. Saat ini, 

pepaya mas sulit ditemukan lagi (Kalie, 1999). 

g. Pepaya Ijo 

Jenis buah pepaya ini, warna kulit buahnya setelah masak tetap 

berwarna hijau. Daging buahnya berwarna kuning, kurang manis, tetapi 

memiliki aroma yang harum. Seperti halnya pepaya mas, pepaya ijo ini 

juga sulit ditemukan (Kalie, 1999). 

 

2.1.2 Kandungan Kimia Buah Pepaya 

Buah pepaya tergolong buah yang popular dan digemari oleh hampir seluruh 

penduduk penghuni bumi. Daging buahnya lunak dengan warna merah atau kuning. 

Rasanya manis dan menyegarkan karena mengandung banyak air. Pepaya yang 

telah masak biasanya dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat, sedangkan 

pepaya yang belum masak biasanya digunakan sebagai sayur. Nilai gizi buah ini 

cukup tinggi karena mengandung banyak provitamin A dan vitamin C, juga mineral 

kalsium (Kalie, 1999). Kandungan nutrisi pepaya ditunjukkan dalam Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Kandungan Gizi Buah Pepaya Segar  

Komponen Gizi Jumlah 

Air (%) 89,6 

Protein (%) 0,5 

Lemak (%) 0,1 

Karbohidrat (%) 9,5 

Kalsium (mg/100 g) 10,0 

Fosfor (mg/100 g) 10,0 

Vitamin C (mg/100 g) 40 

Riboflavin (mg/100 g) 0,25 

Sumber : Muthukrishnan dan Irulappan (1985)  
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Berikut ini adalah beberapa komponen kimia yang terdapat di dalam buah pepaya: 

a. Gula  

Gula adalah salah satu komponen terpenting dalam buah pepaya. Gula 

berperan sebagai pemberi rasa manis pada pepaya. Gula yang terkandung 

di buah pepaya berbeda-beda, tergantung pada cara penanaman dan 

kondisi penanaman. Komposisi gula pada pepaya matang diperkirakan 

sebanyak 48,3% sukrosa, 29,8% glukosa, dan 21,9% fruktosa (Chan dan 

Kwok, 1975). 

b. Asam 

Pepaya mengandung asam dalam jumlah kecil. Pepaya memiliki pH 5,5- 

5,9). Asam yang terkandung dalam buah pepaya teridentifikasi sebagai asam 

sitrat, asam malat, dan sebagian kecil asam askorbat dan asam ketoglutarat 

(Chan, Chang, Stafford, dan Brekke, 1971 dalam Salunkhe dan Kadam, 

1995). 

c. Komponen Volatil 

Flath dan Foerry (1977) dalam Salunkhe dan Kadam (1995) mengidentifikasi 

bahwa sebanyak 106 komponen volatil terdapat dalam buah pepaya. 

Komponen volatil terbesar dalam pepaya adalah linalool, yang memberikan 

bau khas pada pepaya. Selain itu, terdapat benzyl isothiocyanate, butinat, 

heksanoat, asam oktanoat, dan senyawa ester lainnya. 

d. Enzim 

Pepaya terdiri dari banyak enzim yang memiliki peran penting dalam kualitas 

dan stabilitas penanganan pepaya. Enzim tersebut antara lain papain, 

invertase, esterase, poligalakturonase, myrosinase, dan asam fosfatase 

(Jagtiani, Chan, dan Sakai, 1988 dalam Salunkhe dan Kadam, 1995). 

e. Vitamin 

Buah pepaya matang mengandung kurang lebih 50-60 mg/100 g asam 

askorbat dan karoten sebanyak 2- 2,5 mg (Munsell, 1950 dalam Salunkhe 

dan Kadam, 1995). Selain itu, Awada dan Suchisa, 1973 dalam Salunkhe 

dan Kadam, 1995 menemukan bahwa terdapat 0,025- 0,030 mg thiamin, 

0,029- 0,38 mg riboflavin, dan 0,238- 0,399 mg niasin per 100 g buah pepaya 

(Salunkhe dan Kadam, 1995). 
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f. Mineral 

Mineral yang paling banyak ditemukan dalam pepaya adalah potasium yang 

terkombinasi dengan asam organik. Sebagian kecil mineral lain yang 

ditemukan yaitu 0,12% Nitrogen, 0,01% Phosphor, 0,21% Kalium, 0,03% 

Kalsium, dan 0,02% Magnesium (Awada dan Suchisa, 1973 dalam Salunkhe 

dan Kadam, 1995). 

 

2.1.3 Manfaat Pepaya 

 Pemanfaatan tanaman pepaya cukup beragam. Hampir semua bagian dari 

tanaman pepaya dapat dimanfaatkan, mulai dari daun, batang, akar, maupun buah 

yang masih mentah dapat digunakan sebagai bahan berbagai ragam sayuran. Buah 

pepaya yang masak mengkal digunakan sebagai salah satu buah untuk rujak dan 

asinan, manisan, buah dalam sirup (cocktail), saus, selai, dan sebagainya (Kalie, 

1999).  

 Getah pepaya yang sering disebut papain dapat digunakan untuk berbagai 

macam keperluan, antara lain sebagai penjernih bir, pengempuk daging, bahan 

baku industri penyamak kulit, serta digunakan dalam industri farmasi dan 

kecantikan. Batang tanaman pepaya yang sudah tua dapat digunakan sebagai 

pupuk penyubur tanah. Sedangkan daun pepaya banyak digunakan sebagai obat 

antimalaria (Warisno, 2003). 

 

2.1.4 Tingkat Kematangan Buah Pepaya 

Tingkat kemasakan buah pepaya biasanya dinyatakan dalam bentuk buah 

muda, buah tua, buah mengkal, buah masak dan buah terlalu masak sebagai berikut 

(Warisno, 2003):  

1.  Buah muda  
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Buah muda adalah buah yang masih dalam proses pertumbuhan dan 

pembentukan kearah tingkat buah tua. Kulit buah berwarna hijau muda dan 

mengandung banyak getah. Daging buah dan biji masih berwarna putih. Bila 

diperam atau dikarbit buah akan masak tidak sempurna. Kulit dan daging buah akan 

berwarna pucat dan rasanya tawar atau pahit. Buah muda hanya cocok digunakan 

untuk sayur. 

2.  Buah Tua  

Buah tua (green mature stage) ditandai dengan warna kulit yang masih 

berwarna hijau. Getah sudah banyak berkurang dan encer. Secara umum, daging 

buah masih keras, tetapi bagian dalamnya mulai tampak ada perubahan warna.  

3.  Buah Mengkal  

Buah mengkal (firm ripe stage) ditandai dengan mulai menguning-nya warna 

kulit buah, terutama di bagian ujung buah. Daging buah masih keras, tetapi bagian 

dalam telah berubah warna.   

4.  Buah Masak   

Buah masak (ripe stage) seluruh kulit buahnya telah berubah warna menjadi 

kuning atau kuning kemerahan. Daging buah seluruhnya telah lunak dan berwarna 

kuning atau merah menyala. Rasanya manis segar beraroma dan berair banyak.   

5.  Buah Masak bonyok  

Buah masak bonyok (over  ripe stage) adalah buah sudah terlalu masak. Di 

beberapa tempat dari buah tersebut ada bercak antraknosa yang ditumbuhi 

cendawan. Kulit dan daging buah sangat lembek. Rasa daging buah sudah tidak 

enak dan ada rasa pahitnya. Gambar perbedaan tingkat kematangan buah pepaya 

dapat dilihat dalam Gambar 2.2 
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Gambar 2.2 Tingkat Kematangan Buah Pepaya (Anonim, diakses 2012b) 

 Buah pepaya yang memiliki tingkat kematangan yang berbeda tentunya 

memiliki kandungan kimia yang berbeda pula. Perbedaan kandungan kimia buah 

pepaya mentah dan matang dapat dilihat pada Tabel 2.2 

Tabel 2.2 Kandungan Kimia Buah Pepaya 

Kandungan Kimia (dalam 

100 gram) 
Buah Matang Buah Mentah 

Energi (kalori) 46,00 26,00 

Air (g) 86,70 92,30 

Protein (g) 0,50 2,10 

Lemak (g) - 0,10 

Karbohidrat (g) 12,20 4,90 

Vitamin B (mg) 0,04 0,02 

Vitamin C (mg) 78,00 19,00 

Kalsium (mg) 23,00 50,00 

Besi (mg) 1,70 0,40 

Fosfor (mg) 12,00 16,00 

Sumber : Warisno (2003) 

2.2 Antioksidan 

2.2.1 Pengertian Antioksidan 

 Di dalam tubuh kita terdapat senyawa yang disebut antioksidan, yaitu 

senyawa yang dapat menetralkan radikal bebas, seperti enzim superoksida 
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dismutase, gluthatione, dan katalase. Antioksidan juga dapat diperoleh dari asupan 

makanan yang banyak mengandung vitamin C, vitamin E, dan betakaroten serta 

senyawa fenolik. Bahan pangan yang dapat menjadi sumber antioksidan alami, 

seperti rempah-rempah, coklat, biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, seperti buah 

tomat, papaya, jeruk, dan sebagainya (Prakash, 2001). Menurut Lazar (1994), 

pengertian antioksidan secara kimia adalah senyawa-senyawa pendonor electron. 

Dalam pengertian klasik istilah antioksidan menunjukkan senyawa yang memiliki 

berat molekul rendah dan dapat menginaktivasi reaksi rantai dari peroksidasi lipid 

dengan jalan mencegah terbentuknya radikal peroksilipid.  

 Antioksidan bereaksi melalui pembersihan senyawa oksigen reaktif atau 

penurunan konsentrasinya secara lokal, pembersihan ion logam katalitik, 

pembersihan radikal bebas yang berfungsi sebagai inisiator seperti hidroksil, 

peroksil, alkoksil, pemutus rangkai reaksi yang diinisiasi oleh radikal bebas dan 

peredam reaksi serta pembersih singlet oksigen (Halliwel et al, 1992 dalam Yomes, 

2006). 

Antioksidan sintetik dan alami dapat digunakan pada makanan untuk 

menunda oksidasi lemak. Antioksidan sintetik terutama senyawa phenol antara lain 

BHA, BHT, TBHQ, dan Galat, sedangkan antioksidan alami yang sering digunakan 

antara lain tokoferol dan asam askorbat. Beberapa bahan alami seperti ekstrak 

rempah, asam amino, dan protein mengandung senyawa antioksidan. Proses 

pengolahan juga dapat menghasilkan senyawa antioksidan seperti reaksi maillard 

(Martati, 2006). 

 Radikal bebas adalah atom atau molekul yang tidak stabil dan sangat reaktif 

karena mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital 

terluarnya. Untuk mencapai kestabilan atom atau molekul, radikal bebas akan 

bereaksi dengan molekul disekitarnya untuk memperoleh pasangan elektron. Reaksi 

ini akan berlangsung terus menerus dalam tubuh dan bila tidak dihentikan akan 

menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, katarak, penuaan dini, serta 

penyakit degenerative lainnya (Maulida dan Naufal, 2010). 

 Dalam sistem biologi, pembentukan radikal bebas yang bersifat reaktif 

dipengaruhi oleh tekanan oksigen, radiasi sinar, dan metabolisme xenobiotik. 
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Radikal bebas yang terbentuk sangat reaktif yang jika bereaksi dengan oksigen 

akan membentuk peroksi radikal dan hidroperoksida selanjutnya dapat memulai 

(insiasi) reaksi berantai. Adanya prooksidan dapat menyebabkan lisis sel organ-

organ tubuh, kerusakan asam lemak tidak jenuh, phospholipid, kolesterol bebas, 

DNA, dan protein (Martati, 2006). 

 Penggunaan antioksidan dapat digunakan pada berbagai jenis makanan 

karena sifat antioksidan mudah bercampur dengan bahan makanan dan bersifat 

tahan pada kondisi prosessing. Pemilihan antioksidan yang tepat harus 

memperhatikan sifat kimia, mekanisme kerja, dan fungsi yang lain selain 

antioksidan. Misalnya, asam sitrat selain berfungsi sebagai antioksidan juga 

berfungsi sebagai pengkelat logam (Martati, 2006). 

 Persyaratan (sesuai peraturan/ undang-undang) : antioksidan sebagai bahan 

tambahan pangan batas maksimum penggunaannya telah diatur oleh Peraturan 

Menteri Kesehatan RI nomor 772/ Menkes/ Per/ IX/ 88, antioksidan yang diizinkan 

penggunaannya antara lain asam askorbat, asam eritrobat, askorbil palmitat, 

askorbil stearat, butyl hidroksilanisol (BHA), butyl hidrokinin tersier, butyl 

hidroksitoluen, dilauril tiodipropionat, propel gallat, timah (II) klorida, α-tokopherol, 

tokopherol, campuran pekat (Cahyadi, 2008). 

 

2.2.2 Klasifikasi Antioksidan 

 Berdasarkan fungsinya, antioksidan digolongkan menjadi lima tipe 

antioksidan, yaitu: 

1. Primary antioxidants, yaitu senyawa-senyawa fenol yang mampu memutus 

rantai reaksi pembentukan radikal bebas asam lemak. Dalam hal ini 

memberikan atom hidrogen yang berasal dari gugus hidroksi senyawa fenol, 

sehingga terbentuk senyawa yang stabil. Senyawa antioksidan yang 

termasuk kelompok ini, misalnya BHA, BHT, PG, TBHQ, dan tokoferol 

(Maulida dan Naufal, 2010). 
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2. Oxygen scavengers, yaitu senyawa-senyawa yang berperan sebagai 

pengikat oksigen sehingga tidak mendukung reaksi oksidasi. Dalam hal ini, 

senyawa tersebut akan mengadakan reaksi dengan oksigen yang berada 

dalam sistem sehingga jumlah oksigen akan berkurang. Contoh dari 

senyawa-senyawa kelompok ini adalah vitamin C (asam askorbat), 

askorbilpalmitat, asam eritrobat, dan sulfit (Maulida dan Naufal, 2010). 

3. Secondary antioxidants, yaitu senyawa-senyawa yang mempunyai 

kemampuan untuk berdekomposisi hidroperoksida menjadi produk akhir 

yang stabil. Tipe antioksidan ini pada umumnya digunakan untuk 

menstabilkan polyolefin resin, contohnya asam tiodipropionat dan 

dilauriltiopropionat (Maulida dan Naufal, 2010). 

4. Antioxidative enzyme, yaitu enzim yang berperan mencegah terbentuknya 

radikal bebas. Contohnya adalah glucose oksidase, superoksidase 

dismutase (SOD), glutation peroksidase, dan katalase (Maulida dan Naufal, 

2010). 

5. Chelators sequesterants, yaitu senyawa-senyawa yang mampu mengikat 

logam seperti besi dan tembaga yang mampu mengkatalisis reaksi oksidasi 

lemak. Senyawa yang termasuk didalamnya adalah asam sitrat, asam amino, 

ethylenediaminetetra acetic acid (EDTA) dan fosfolipid (Maulida dan Naufal, 

2010). 

 

2.2.3 Mekanisme Antioksidatif 

 Antioksidan dapat menghambat atau memperlambat oksidasi melalui dua 

jalur, yaitu:  

1.  Melalui penangkapan radikal bebas (free radical scavenging). Antioksidan jenis 

ini disebut sebagai antioksidan primer, yaitu sebagai pemberi atom hidrogen. 

Senyawa ini dapat memberikan atom hidrogen secara cepat ke radikal lipida atau 

mengubahnya ke bentuk yang lebih stabil, sementara turunan radikal antioksidan 

tersebut memiliki keadaan lebih stabil dibanding radikal bebas. Termasuk dalam 

jenis ini adalah vitamin E (α-tokoferol) dan flavonoid (Pokorny, et al. 2001 dalam 

Sari, 2011). 
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2. Tanpa melibatkan penangkapan radikal bebas. Antioksidan ini disebut dengan 

antioksidan sekunder. Mekanisme pengikatannya ialah dengan memperlambat laju 

autooksidasi dengan berbagai mekanisme diluar mekanisme pemutusan rantai 

autooksidasi, seperti melalui pengikatan logam, menangkap oksigen, mengubah 

hidroperoksida menjadi spesies non-radikal, menyerap sinar ultraviolet, dan 

mendeaktivasi oksigen (Pokorny, et al. 2001 dalam Sari, 2011). 

 

2.2.4 Pengujian Aktivitas Antioksidan (DPPH) 

 Keberadaan senyawa antioksidan dalam suatu bahan dapat diketahui 

melalui uji aktivitas antioksidan. Terdapat berbagai metode pengukuran aktivitas 

antioksidan. Pada prinsipnya metode-metode tersebut digunakan untuk 

mengevaluasi adanya aktivitas penghambatan proses oksidasi oleh senyawa 

antioksidan yang terdapat dalam bahan pangan atau contoh ekstrak bahan alam. 

Metode DPPH merupakan salah satu metode pengujian aktivitas antioksidan yang 

cepat dan akurat. Aktivitas antioksidan bahan pangan dapat berbeda bila diuji 

dengan metode yang berbeda. Beberapa metode lain terbatas pada mengukur 

komponen yang larut dalam pelarut yang digunakan dalam analisa, sedangkan 

metode DPPH mengukur semua komponen, baik antioksidan larut lemak maupun air 

(Prakash, 2001 dalam Sari, 2011).  

2,2-Diphenyl-2-1-picrylhydrazyl (DPPH) dan dikenal sebagai 1,1-Diphenyl-

2-picrylhydrazyl atau α,α-Dyphenyl-β-picrylhydrazyl merupakan radikal bebas yang 

biasa digunakan untuk pengujian aktivitas antioksidan. Reduksi terhadap DPPH oleh 

antioksidan akan menghasilkan penurunan absorbansi pada panjang gelombang 

515-520 nm. Tingkat kehilangan warna dari larutan menunjukkan tingkat efisiensi 

penangkapan radikal bebas oleh substansi yang ditambahkan (Martinez et al., 

2002). Adapun gambar struktur DPPH dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
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Menurut  Prakash et al., (2001), elektron yang tidak berpasangan pada 

DPPH memiliki kemampuan penyerapan yang kuat pada panjang gelombang 517 

nm dengan warna ungu. Perubahan warna ungu menjadi kuning seiring dengan 

menurunnya absorbtivitas molar dari radikal DPPH, karena elektron yang tidak 

berpasangan dengan adanya pemberian atom hidrogen dari antioksidan membentuk 

DPPH-H tereduksi. Penurunan warna secara stoikiometri berdasarkan jumlah 

elektron yang tertangkap. Aktivitas penangkapan radikal bebas ditunjukkan dengan 

berkurangnya presentase warna ungu dari DPPH. Mekanisme reaksi penangkapan 

radikal DPPH oleh antioksidan tertera pada Gambar 2.4. 

 

 

 

Gambar 2.4 Mekanisme Reaksi Penangkapan Radikal DPPH oleh 

Antioksidan (Widyastuti, 2010) 

 

Reaksi yang cepat dari radikal DPPH terjadi dengan beberapa fenol, 

misalnya α-tokoferol, akan tetapi reaksi sekunder berjalan lambat. Hal ini 

menyebabkan penurunan absorbansi yang progresif sehingga keadaan steady state 

tidak akan dicapai untuk beberapa jam. Kebanyakan penelitian yang menggunakan 

Gambar 2.3 Struktur Kimia DPPH 
(Hatano et al. 1998) 
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metode DPPH melaporkan aktivitas antioksidannya setelah waktu reaksi 15 atau 30 

menit (Pokorny, 2001). 

Uji aktivitas antioksidan secara kuantitatif menggunakan metode DPPH 

dipilih karena ujinya sederhana, mudah, cepat dan peka serta hanya memerlukan 

sedikit sampel (Hanani et al, 2005). Pengukuran aktivitas antioksidan sampel 

dilakukan pada panjang gelombang 515 nm yang merupakan panjang gelombang 

maksimum DPPH. Adanya aktivitas antioksidan dari sampel mengakibatkan 

terjadinya perubahan warna pada larutan DPPH dalam metanol yang semula 

berwarna ungu pekat menjadi kuning pucat (Permana et al., 2003).  

 

 

2.2.5 Kandungan Antioksidan pada Pepaya 

1. Karotenoid   

 Karotenoid, betakaroten dan alphakaroten, secara umum dikenal untuk 

mengurangi radikal bebas. Radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan sel yang 

mungkin bersifat karsinogenik. Aktivitas antioksidan dari karotenoid merupakan 

alasan mengapa karotenoid mempunyai pengaruh sebagai anti kanker dan dapat 

meningkatan sistem kekebalan tubuh. Di samping itu ternyata β-karoten mampu 

menstimulasi komunikasi di antara sel. Hasil penelitian menunjukkan jika terjadi 

kurang komunikasi di antara sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang 

berlebihan, suatu keadaan yang kadang-kadang dapat menyebabkan terjadinya 

penyakit kanker (Suwandi, 2008). 

Sebagai hidrokarbon, karoten dapat larut dalam lemak, tetapi tidak dalam air. 

β-karoten tersusun dari dua gugusan retinil dan di dalam mukosa usus kecil 

dipatahkan oleh β-karoten dioksigenase menjadi retinal, suatu bentuk vitamin A. 

Karoten dapat disimpan di dalam hati yang jika diperlukan, diubah menjadi vitamin 

A, oleh karena itu karoten merupakan suatu provitamin (Suwandi, 2008). 

Manfaat betakaroten tidak hanya ampuh melawan radikal bebas serta 

menjauhkan tubuh dari sel kanker. Betakaroten ternyata memiliki manfaat lain yang 

tak kalah hebatnya, seperti menjaga kesehatan jantung. Sebuah penelitian berhasil 

mengungkapkan bahwa orang yang darahnya mengandung betakaroten relatif 

tinggi, memiliki risiko rendah terhadap serangan jantung, melindungi tubuh dari efek 
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buruk rokok dan polusi udara, melindungi seseorang dari ancaman alergi cahaya 

hingga 80%, membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Itu sebabnya suplemen 

betakaroten masuk dalam daftar pengobatan yang diberikan kepada pasien 

penderita AIDS (Sofaratriyani, 2009). Betakaroten memiliki struktur seperti pada 

Gambar 2.5 

 

 

Gambar 2.5  Struktur Kimia Betakaroten (Anonim, diakses 2012c) 

 

Terdapat dua mekanisme kerja antioksidan apapun termasuk betakaroten 

dalam penghambatan peroksidasi, yaitu: 

1. Pemberi atom hidrogen  

Antioksidan (AH) yang mempunyai fungi utama sebagai pemberi atom 

hidrogen 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. Penambahan antioksidan (AH) primer 

dengan konsentrasi rendah pada lipida dapat menghambat atau mencegah reaksi 

autooksidasi lemak dan minyak. Penambahan tersebut menghalangi reaksi oksidasi 

pada tahap inisiasi maupun propagasi. Radikal-radikal antioksidan (A*) yang 

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

dapat bereaksi dengan molekul lipida lain membentuk radikal lipida baru. Reaksi 

penghambatan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Reaksi Penghambatan Antioksidan Primer Terhadap 

Radikal Lipida (Gordon, 1990) 

2. Memperlambat laju autooksidasi  

Mencegah terjadinya reaksi berantai sehingga tidak terjadi kerusakan yang 

lebih besar. Berbagai mekanisme diluar mekanisme pemutusan rantai autooksidasi 

dengan pengubahan radikal lipida ke bentuk lebih stabil mampu memperlambat laju 

autooksidasi (Gordon, 1990). 

Besar konsentrasi antioksidan yang ditambahkan dapat berpengaruh pada 

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

lenyap bahkan antioksidan tersebut menjadi prooksidan pada gambar 2.8 

. 

 

Gambar 2.7 Antioksidan Bertindak Sebagai Prooksidan Pada Konsentrasi 

Tinggi (Gordon, 1990) 

2. Vitamin C 

 Vitamin C atau asam askorbat merupakan antioksidan yang larut dalam air 

dengan kemampuan reduksi yang tinggi, di mana banyak terdapat dalam buah-

buahan segar. Jumlah kandungan vitamin C pada buah berbeda-beda berdasarkan 

varietas, tahap pematangan dan keadaan musim yang berbeda (Tun, 2007). 

Menurut Winarno (1997), vitamin C yang terdapat di dalam bahan pangan mudah 

rusak oleh panas yang tinggi, dan merupakan vitamin yang paling mudah rusak. 

Selain itu vitamin C juga mudah teroksidasi dan proses tersebut dapat dipercepat 

oleh adanya panas, sinar, alkali, enzim, oksidator, serta oleh katalis tembaga dan 
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besi. Oksidasi akan terhambat bila vitamin C dibiarkan dalam keadaan asam atau 

pada suhu rendah. Struktur kimia vitamin C seperti pada Gambar 2.9. 

 

 

 

Gambar 2.8 Struktur Kimia Vitamin C (Anonim, diakses 2012d) 

 

Vitamin C adalah nutrien dan vitamin yang larut dalam air dan penting untuk 

kehidupan serta untuk menjaga kesehatan. Vitamin ini juga dikenal dengan nama 

kimia dari bentuk utamanya yaitu asam askorbat. Vitamin C dikenal sebagai 

antioksidan terlarut air paling dikenal, vitamin C juga secara efektif memungut 

formasi ROS dan radikal bebas (Frei 1994). 

Sebagai antioksidan, vitamin C bekerja sebagai donor elektron, dengan cara 

memindahkan satu elektron ke senyawa logam Cu. Selain itu, vitamin C juga dapat 

menyumbangkan elektron ke dalam reaksi biokimia intraseluler dan ekstraseluler. 

Vitamin C mampu menghilangkan senyawa oksigen reaktif di dalam sel netrofil, 

monosit, protein lensa, dan retina. Vitamin ini juga dapat bereaksi dengan Fe-ferritin. 

Diluar sel, vitamin C mampu menghilangkan senyawa oksigen reaktif, mencegah 

terjadinya LDL teroksidasi, mentransfer elektron ke dalam tokoferol teroksidasi dan 

mengabsorpsi logam dalam saluran pencernaan (Levine, et al., 1995). 

Askorbat dapat langsung menangkap radikal bebas oksigen, baik dengan 

atau tanpa katalisator enzim. Secara tidak langsung, askorbat dapat meredam 

aktivitas dengan cara mengubah tokoferol menjadi bentuk tereduksi. Reaksinya 

ternadap senyawa oksigen reaktif lebih cepat dibandingkan dengan komponen 

lainnya. Askorbat juga melindungi makromolekul penting dari oksidatif. Reaksi 

terhadap radikal hidroksil terbatas hanya melalui proses difusi (Levine, et al., 1995). 
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Vitamin C bekerja secara sinergis dengan vitamin E. Vitamin E yang 

teroksidasi radikal bebas dapat beraksi dengan vitamin C kemudian akan berubah 

menjadi tokoferol setelah mendapat ion hidrogen dari vitamin C (Belleville-

Nabeet,1996) 

Sebagai zat penghambat radikal bebas, vitamin C dapat langsung bereaksi 

dengan anion superoksida, radikal hidroksil, oksigen singlet dan lipid peroksida. 

Sebagai reduktor asam askorbat akan mendonorkan satu elektron membentuk 

semidehidroaskorbat yang tidak bersifat reaktif dan selanjutnya mengalami reaksi 

disproporsionasi membentuk dehidroaskorbat yang bersifat tidak stabil. 

Dehidroaskorbat akan terdegradasi membentuk asam oksalat dan asam treonat. 

Oleh karena kemampuan vitamin C sebagai penghambat radikal bebas, maka 

peranannya sangat penting dalam menjaga integritas membran sel (Suhartono et al. 

2007). 

Reaksi askorbat dengan superoksida secara fisologis mirip  dengan kerja 

enzim SOD sebagai berikut. 

2Oˉ2 + 2H+ +Askorbat  →  2H2O2 + Dehiroaskorbat 

Reaksi dengan hidrogen peroksida dikatalisis oleh enzim askorbat 

peroksidase (Asada, 1992)  

H2O2 + 2 Askorbat   →  2H20 + 2 Monodehidroaskorbat 

Askorbat ditemukan dalam kloroplas, sitosol, vakuola, dan kompartemen 

ekstraseluler. Kloroplas mengandung semua enzim yang berfungsi untuk 

meregenerasi askorbat tereduksi dan produk-produk terioksidasi. Hidrogen 

peroksida juga dihancurkan dalam kloroplas melalui reaksi redoks askorbat dan 

pemanfaatan kembali glutation. Superoksida diubah menjadi hidrogen peroksida 

secara spontan melalui reaksi dismutasi atau oleh enzim SOD. Hidrogen peroksida 

ditangkap oleh askorbat dan enzim askorbat peroksidase (Asada, 1992). Dalam hal 

ini monodehiroaskorbat memiliki 2 jalur regenerasi. Salah satunya melalui 

monodehidrosiaskorbat reduktase, yang lainnya melalui dehidroaskorbat reduktase 

dan glutation, sementara yang berperan sebagai donor elektron adalah NADPH. 



105 
 

Jalur ini juga memberikan 2 manfaat, yaitu detoksifikasi hidrogen peroksida yang 

didiga berperan dalam reaksi Feton dan oksidasi NADPH. 

 

2.3 Ekstraksi 

Menurut Bernasconi et al (1995) ekstraksi merupakan pemisahan satu atau 

beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan, proses ekstraksi mula-mula terjadi 

penggumpalan ekstrak dalam pelarut. Terjadi kontak  bahan dan pelarut sehingga 

pada bidang antar muka bahan ekstraksi dan pelarut terjadi pengendapan massa 

dengan cara difusi. Bahan ekstraksi yang telah bercampur dengan pelarut, maka 

pelarut menembus kapiler-kapiler dalam suatu bahan padat dan melarutkan ekstrak 

larutan dengan konsentrasi lebih tinggi terbentuk di bagian dalam hasil ekstraksi. 

Serta dengan cara difusi akan terjadi keseimbangan konsentrasi larutan dengan 

larutan di luar bahan. 

Metode ekstraksi yang sering dilakukan dengan kualitas hasil cukup baik 

adalah ekstraksi menggunakan pelarut. Setelah bahan yang akan diekstrak telah 

kontak dengan pelarut, pelarut akan menembus kapiler-kapiler dalam bahan padat 

dan melarutkan ekstrak. Dengan cara difusi akan terjadi keseimbangan konsentrasi 

larutan di dalam dan luar bahan. Ekstraksi dengan pelarut dapat dilakukan dengan 

cara dingin dan cara panas. Ekstraksi cara dingin yaitu maserasi dan perkolasi, 

sedangkan ekstraksi cara panas yaitu reflux, soxlhet, digesi, infus, dekok,  dan 

distilasi uap (Putri dan Febrianto, 2006). 

Metode pembuatan ekstrak yang umum digunakan antara lain maserasi, 

perkolasi dan sokletasi. Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti 

sifat dari bahan obat dan daya penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi 

dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna (Ansel, 1989). 

a. Maserasi 

Maserasi merupakan proses dimana simplisia yang sudah halus 

memungkinkan untuk direndam dalam menstrum sampai meresap dan melunakkan 

susunan sel, sehingga zat-zat mudah larut akan larut. Proses ini dilakukan dalam 

bejana bermulut lebar, serbuk ditempatkan lalu ditambah pelarut dan ditutup rapat. 

Isinya dikocok berulang-ulang kemudian disaring. Proses ini dilakukan selama 1-3 
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hari. Biasanya, maserasi dilakukan selama 3 hari sampai bahan-bahan yang larut, 

melarut (Ansel, 1989).  

Prinsip ekstraksi secara maserasi adalah penyarian zat aktif yang dilakukan 

dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai selama 

tiga hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya, cairan penyari akan masuk 

ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan 

konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang 

konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan 

konsentrasi rendah (proses difusi). Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi 

keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Selama 

proses maserasi dilakukan pengadukan. Endapan yang diperoleh dipisahkan dan 

filtratnya dipekatkan (Soedjadi, 1986). 

b. Perkolasi 

Perkolasi adalah suatu proses dimana bahan yang sudah halus, zatnya 

diekstraksi dalam pelarut yang cocok dengan cara melewatkan perlahan-lahan 

melalui obat dalam suatu kolom. Bahan dimampatkan dalam alat ekstraksi khusus 

yang disebut perkolator, dengan ekstrak yang telah dikumpulkan disebut perkolat 

(Ansel, 1989). 

c. Sokletasi 

Bahan yang akan diekstraksi dimasukkan ke dalam sebuah kantong 

ekstraksi (kertas, karton) di dalam sebuah alat ekstraksi yang bekerja kontinyu. 

wadah gelas yang mengandung kantong diletakkan di atas labu suling dan suatu 

pendingin aliran balik dan dihubungkan melului pipet. Labu tersebut berisi bahan 

pelarut yang menguap dan jika diberi pemanasan akan menguap mencapai ke 

dalam pendingin aliran balik melalui pipa pipet lalu berkondensasi di dalamnya dan 

menetes di atas bahan yang diekstraksi (Voight, 1995). 

Menurut Voight (1995), faktor yang menentukan hasil ekstraksi adalah jangka 

waktu dimana sampel tetap kontak dengan cairan pengekstraksi (waktu ekstraksi) 

dan perbandingan antara sampel terhadap cairan pengekstraksi (jumlah bahan 

pengekstraksi). Komara (1991) menjelaskan bahwa ekstraksi oleoresin dipengaruhi 

oleh jenis bahan, jenis pelarut dan kondisi ekstraksi. Kondisi ekstraksi meliputi 

metode, waktu, jenis pelarut, perbandingan bahan dengan pelarut, suhu dan derajat 

kehalusan bahan. 
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Berdasarkan wujud bahannya, ekstraksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

ekstraksi padat-cair dan ektraksi cair-cair. Ekstraksi padat-cair yaitu suatu fenomena 

dimana komponen-komponen pembentuk bahan terpindah ke dalam cairan lain 

(pelarut). Sedangkan ekstraksi cair-cair adalah ekstraksi dimana senyawa yang 

diekstraksi terdapat di dalam campuran yang berbentuk cair (Vogel, 1978). Ekstraksi 

digolongkan kedalam dua golongan besar berdasarkan bentuk fase yang diekstraksi 

yaitu ekstraksi cair-cair dan ekstraksi padat-cair, ekstraksi padat-cair terdiri dari 

beberapa cara yaitu maserasi dan ekstraksi sinambung (Yuwono dan Susanto, 

1998). 

Ekstraksi cair-cair merupakan pemisahan komponen kimia di antara 2 fase 

pelarut yang tidak saling bercampur di mana sebagian komponen larut pada fase 

pertama dan sebagian larut pada fase kedua, lalu kedua fase yang mengandung zat 

terdispersi dikocok, lalu didiamkan sampai terjadi pemisahan sempurna dan 

terbentuk dua lapisan fase cair, dan komponen kimia akan terpisah ke dalam kedua 

fase tersebut sesuai dengan tingkat kepolarannya dengan perbandingan konsentrasi 

yang tetap (Soedjadi, 1986).  

Pada ekstraksi cair-cair, satu atau lebih komponen bahan dari suatu 

campuran dipisahkan dengan bantuan pelarut. Seperti ekstraksi padat-cair, ekstraksi 

cair-cair terdiri atas sedikitnya dua tahap, yaitu pencampuran bahan ekstraksi 

dengan pelarut, dan pemisahan kedua fase cair itu. Pada saat pencampuran terjadi 

perpindahan massa, yaitu ekstrak meninggalkan pelarut yang pertama (media 

pembawa) dan masuk ke dalam pelarut kedua (media ekstraksi). Sebagai syarat 

ekstraksi ini, bahan ekstraksi dan pelarut tidak saling melarut (Rahayu, 2009). 

Menurut Harborne (1987) ekstraksi cair-cair merupakan prosedur pemisahan yang 

bertujuan memisahkan golongan utama kandungan yang satu dari kandungan yang 

lain. Senyawa yang bersifat polar akan masuk ke pelarut polar dan senyawa non 

polar akan masuk ke pelarut non polar. 

Menurut penelitian Philip et al  (2009) ekstraksi pada bahan tanaman dapat 

dilakukan dengan cara sampel segar dicuci bersih, dikeringkan dan dihaluskan 

dengan blender untuk mendapatkan bubuk. Sampel bubuk kering dituang dengan 

metanol sebanyak 1,5 L selama 3 hari pada suhu ruang. pelarut yang mengandung 

ekstrak didekantasi dan difiltrasi. Ekstraksi pada sampel bubuk diulangi hingga 2 kali 

dengan metanol (1,5 L). Filtrat dari masing-masing ekstraksi kemudian dicampurkan 
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dan pelarut dievaporasi dengan tekanan rendah dengan rotary evaporator untuk 

mendapatkan ekstrak metanol kasar. Ekstrak metanol kasar tersebut kemudian 

diekstrak kembali menggunakan metanol dan heksana dengan cara ekstraksi cair-

cair untuk mendapatkan fraksi yang larut heksana dan fraksi yang larut metanol. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi antara lain : 

a. Ukuran Bahan 

Bahan yang akan diekstrak sebaiknya memiliki luas permukaan 

yang besar untuk mempermudah kontak antara bahan dengan pelarut 

sehingga ekstraksi berlangsung lebih baik (Purgeslove et al., 1981). 

Kehalusan bubuk yang sesuai akan menghasilkan ekstraksi yang 

sempurna dalam waktu yang singkat, sebaliknya bahan yang digiling terlalu 

halus dapat menyebabkan pemampatan (Guenther, 1987). 

b. Lama dan Suhu Ekstraksi 

Ekstraksi akan lebih cepat dilakukan pada suhu tinggi, tetapi 

dapat mengakibatkan beberapa komponen akan mengalami kerusakan 

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

ekstraksi, kesempatan untuk bersentuhan makin besar sehingga hasilnya 

juga bertambah sampai titik jenuh larutan. 

c. Jenis Pelarut 

Menurut Somaatmadja (1981), ada dua pertimbangan utama 

dalam memilih jenis pelarut, yaitu pelarut harus mempunyai daya larut yang 

tinggi dan pelarut tidak berbahaya atau beracun. Guenther (1987) 

menambahkan bahwa dalam pemilihan pelarut, pelarut harus melarutkan 

ekstrak yang diinginkan saja, mempunyai kelarutan yang besar dan titik 

didih antara zat yang diekstrak dan pelarutnya tidak boleh terlalu dekat 

Pelarut yang sering digunakan dalam proses ekstraksi adalah aseton, 

etilen klorida, etanol, heksana, isopropyl alkohol dan metanol (Perry, 1984). 

Dari pelarut tersebut, Somaatmadja (1981) menyatakan bahwa etilen 

diklorida merupakan pelarut paling banyak digunakan tetapi etanol 

merupakan pelarut yang paling aman. 
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2.4 Ultrasonik 

Ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi terlalu tinggi untuk 

bisa didengar oleh telinga manusia, kira-kira di atas 20 kHz. Frekuensi adalah 

ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam selang waktu yang diberikan. 

Untuk memperhitungkan frekuensi, seseorang menetapkan jarak waktu, menghitung 

jumlah kejadian peristiwa, dan membagi hitungan ini dengan panjang jarak waktu. 

Hasil ini diberikan dalam satuan hertz (Hz) dimana 1 Hz adalah peristiwa yang 

terjadi satu kali per detik (Suslick, 1988). 

Gelombang ultrasonik diklasifikasikan menjadi dua definisi yang dibedakan 

atas besarnya frekuensi dan aplikasinya (Mason, 1990), yaitu: 

1. Frekuensi tinggi atau diagnostic ultrasound (2-10 MHz). 

2. Frekuensi rendah atau power ultrasound (20-100 kHz). 

Diagnostic ultrasound atau gelombang dengan amplitudo rendah digunakan 

untuk mengukur kecepatan dan koefisien penyerapan gelombang dalam medium 

dengan jarak 2-10 MHz. Biasanya digunakan untuk aplikasi medis, analisis kimia, 

dan studi fenomena relaksasi. Sedangkan power ultrasound melibatkan gelombang 

energi yang tinggi (frekuensi rendah), diaplikasikan untuk pembersihan (cleaning), 

penyatuan plastik, dan untuk mengamati pengaruh reaktivitas kimia. 

Kecepatan gelombang suara berbeda dengan kecepatan gelombang 

elektromagnetik. Perbedaan tersebut disebabkan gelombang elektromagnetik dapat 

merambat tanpa medium dan mempunyai kecepatan konstan. Kecepatan suara 

dipengaruhi oleh parameter karakteristik medium yang dilewati seperti suhu, 

komposisi materi, tekanan, volume dan kerapatan. Karena kecepatan suara lebih 

lambat dari pada gelombang elektromagnetik, maka pada frekuensi yang sama 

panjang gelombang suara lebih pendek (Anonymous, 2005a). Adapun perpindahan 

partikel gelombang suara dapat dilihat pada  Gambar 2.9 
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Gelombang suara yang merambat melalui cairan juga menyebabkan 

terjadinya perpindahan energi. Perpindahan ini disebabkan oleh tubrukan elastik 

antar molekul dengan molekul lain, sehingga meningkatkan intensitas perpindahan 

energinya. Pada kenyataannya kehilangan energi terjadi karena pengaruh (Mason, 

1990) :  

a. Kekentalan atau viskositas (gerak bergesekan satu molekul relatif dengan 

yang lain dalam cairan). 

b. Panas  (transfer panas dari bagian yang tinggi ke bagian yang rendah). 

Hal ini menyebabkan energi gelombang akan menjadi lemah (attenuasi) 

saat melalui medium. Koefisien penyerapan tidak hanya tergantung pada fluida dan 

suhu, tetapi tergantung pada frekuensi gelombang. 

Ketika gelombang merambat ke dalam medium cair menghasilkan tekanan 

bolak-balik dan siklus ekspansi. Selain siklus ekspansi, gelombang ultrasonik 

dengan intensitas tinggi menyebabkan timbulnya gelembung-gelembung kecil dalam 

cairan. Ketika gelembung mencapai volume yang tidak cukup lagi menyerap energi, 

gelembung tersebut pecah, fenomena ini disebut sebagai “kavitasi”. Intensitas tinggi 

radiasi akustik yang merambat melalui medium menyebabkan beberapa perubahan 

(Kuldiloke, 2002). 

 Untuk  memahami  bagaimana  cara  tumbukan  kavitasi  dapat 

mempengaruhi  perubahan  kimia,  harus  dipertimbangkan  berbagai  kemungkinan 

akibat tumbukan ini di dalam sistem yang berbeda. Didalam reaksi fase cair yang 

homogen, ada dua pengaruh besar. Pertama, rongga yang dibentuk tidak mungkin 

Gambar 2.9. Perpindahan Partikel Gelombang Suara (Anonim, 2012e) 

X 
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berupa  suatu  ruang hampa  (dalam wujud  rongga) pasti berisi uap  air dari media 

cair atau bahan reaktan gas-gas yang mudah menguap. Selama tumbukan, uap ini 

akan  diperlakukan  dalam  kondisi  yang  ekstrim  temperatur  dan  tekanan  yang 

tinggi  menyebabkan  molekul-molekul  untuk  terpecah  dan  menghasilkan  jenis 

radikal  reaktif.  Bagian  ini  kemudian  bereaksi  dimanapun  di  dalam  gelembung 

yang  pecah  atau  setelah  migrasi  ke  dalam  cairan.  Kedua,  tumbukan  yang 

mendadak  dari  gelembung  juga mengakibatkan  satu  aliran masuk  tiba-tiba  dari 

cairan itu untuk mengisi kekosongan menghasikan gaya geser didalam melingkupi 

cairan  yang  dapat  memecahkan  ikatan  kimia  dalam  segala  material,  yang 

kemudian  larut  dalam  cairan  atau  mengganggu  lapisan  batas  (boundary  layer) 

yang menjembatani pengangkutan tersebut (Gogate et al., 2006). 

 

2.4.1 Ekstraksi Ultrasonik 

Ultrasonik adalah gelombang akustik dengan frekuensi lebih besar dari 16-20 

kHz (Suslick, 1988). Mcclemen (1995) menyatakan bahwa salah satu sifat dari 

ultrasonik adalah  non-destructive  dan  non-invasive, sehingga dengan mudah 

diadaptasikan ke berbagai aplikasi gelombang ultrasonik dapat merambat dalam 

medium padat, cair,  dan gas. Cameron (2006) mengungkapkan bahwa 

pengembangan proses ekstraksi untuk mendapat hasil yang lebih baik dan waktu 

yang lebih singkat terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan metode ultrasonik. 

Hasil  waktu  uji rendemen  pati jangung dengan menggunakan ekstraksi ultrasonik 

selama 2 menit adalah sekitar 55,2-67,8 % hampir sama dengan rendemen yang 

didapat dari pemanasan dengan air selama 1 jam yaitu 53,4%.  

 Prinsip ekstraksi ultrasonik adalah dengan meningkatkan transfer massa 

yang disebabkan oleh naiknya penetrasi pelarut ke dalam jaringan tumbuhan lewat 

efek kapiler. Gelembung kavitasi akan terbentuk pada dinding sel tanaman akibat 

adanya gelombang ultrasonik. Efek dari pecahnya gelembung kavitasi ini dapat 

mengakibatkan peningkatan pori-pori dinding sel. Gelembung kavitasi akan terpecah 

disebabkan oleh tipisnya bagian kelenjar sel tumbuhan yang dapat mudah rusak 

oleh sonikasi. Hal ini yang menyebabkan proses ekstraksi dengan menggunakan 

gelombang ultrasonik menjadi lebih cepat dari metode konvensional dengan cara 
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maserasi  maupun ekstraksi soxhlet. Medium yang dilewati akan mengalami getaran 

yang disebabkan oleh gelombang elektronik. Getaran yang diberikan gelombang 

ultrasonik akan memberikan pengadukan yang intensif terhadap proses ekstraksi. 

Proses Pengadukan akan meningkatkan osmosis antara bahan dengan pelarut 

sehingga akan mempercepat proses ekstraksi (Sari, Wardhani, dan 

Prasetyaningrum, 2012). 

 

2.4.2 Aplikasi Ekstraksi Ultrasonik 

Beberapa contoh aplikasi penggunaan ekstraksi ultrasonik adalah sebagai 

berikut : 

a. Memudahkan ekstraksi pada buah 

Mekanismenya adalah enzim atau protein dapat dilepaskan dari sel atau 

organel subselular sebagai akibat dari disintegrasi sel. Untuk 

mengekstraknya, membran sel harus dirusak. Ultrasonication berfungsi 

sebagai sarana terkontrol untuk disintegrasi sel (Misnani, Lia, dan Angga, 

2010) 

b. Meningkatkan ekstraksi lipid dan protein 

Ultrasonication sering digunakan untuk meningkatkan ekstraksi lipid dan 

protein dari biji tanaman, seperti kedelai (misalnya tepung kedelai) atau bibit 

minyak lainnya (Misnani, Lia, dan Angga, 2010).  

c. Inaktivasi mikroba dan enzim 

Inaktivasi mikroba dan enzim (pengawetan), misalnya pada jus buah dan 

saus adalah aplikasi lain dari ultrasonikasi dalam pengolahan makanan. Saat 

ini, pasteurisasi masih merupakan metode pengolahan yang paling umum 

untuk inaktivasi mikroba atau enzim. Karena terkena suhu tinggi, metode 

termal ini kurang sesuai untuk beberapa produk makanan. Ultrasonikasi 

adalah metode pengolahan non-termal. Pemanfaatan ultrasonik kavitasi 

untuk ekstraksi dan pengawetan makanan adalah suatu proses yang baru 

yang tidak hanya dapat diterapkan dengan aman dan ramah lingkungan, 

tetapi juga efisien dan ekonomis (Misnani, Lia, dan Angga, 2010).  
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Adapun beberapa aplikasi dari penggunaan gelombang ultrasonik tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3  Aplikasi Ultrasonik pada Berbagai Bidang 

No Bidang Aplikasi 

1 Biologi, 

biokimia 

Aplikasi ultrasonik digunakan untuk memecah dinding sel 

biologis. Dinding sel dari bahan dipecah dengan getaran 

ultrasonik sehingga kandungan yang ada didalamnya dapat 

keluar dengan mudah 

2 Industri Dapat digunakan untuk membersihkan (sterilisasi alat) di 

industri. Alat-alat teknis industri dapat dibersihkan dengan 

cara mencelupkan alat dalam ultrasonik bath. 

3 Kedokteran Aplikasi utama ultrasonik adalah dalam bidang obat-obatan 

yaitu ultrasonik pada frekuensi 2-10 MHz, terutama dalam 

ilmu kebidanan. Ultrasonik telah banyak digunakan pada 

fisioterapi sebagai bantuan dalam pemijatan dan terutama 

untuk urat tegang. 

4 Plastik dan 

polimer 

Pengelasan termoplastik mencapai tingkat efisien dengan 

menggunakan metode ultrasonik. Hal ini juga dimungkinkan 

untuk melalui radical polymerization dan menurunkan bentuk 

polimer. 

Sumber : Mason (1990) 

 

2.4.3 Keuntungan Penggunaan Ultrasonik 

Beberapa keuntungan dari metode Ultrasonik adalah mempermudah proses 

ekstraksi, transfer massa, distrupsi sel, meningkatkan efek penetrasi. Penelitian 

Mason et al., (1996) menyebutkan pada proses ekstraksi senyawa dari adas, hops, 
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marigold, daun mint dan lemon dapat meningkatkan 20-40% hasil ektraksi 

menggunakan metode ultrasonik dibandingkan dengan metode ekstraksi 

konvensional. Menurut penelitian Cameron and Wang (2006) tentang ekstraksi pati 

jagung, menyebutkan rendemen pati jagung yang didapat dari proses ultrasonik 

selama 2 menit adalah sekitar 55,2-67,8% hampir sama dengan rendemen yang 

didapat dari pemanasan dengan air selama 1 jam yaitu 53,4%. Penelitian lain 

tentang ekstaksi pati beras oleh Wang et al., (2004) menyebutkan kombinasi 0,5% 

sodium dedocyl sulfate dengan ultrasonik dapat meningkatkan rendemennya hingga 

84,9% dengan residu protein yang rendah.  

Kuldiloke (2002) menyebutkan salah satu manfaat metode ultrasonik adalah 

untuk mempercepat proses ekstraksi. Dengan penggunaan ultrasonik proses 

ektraksi senyawa organik pada tanaman dan biji-bijian dengan menggunakan 

pelarut organik dapat berlangsung lebih cepat. Efek mekanik dari metode ultrasonik 

adalah meningkatkan penetrasi pelarut ke dalam sel bahan serta meningkatkan 

transfer massa. Dinding sel dari bahan dipecah dengan getaran ultrasonik sehingga 

kandungan yang ada didalamnya dapat keluar dengan mudah. Metode ini telah 

digunakan pada proses ekstraksi gula bit (Mason et al., 1996). 

Park et al., (2006) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penggunaan 

metode sonikasi dalam ekstraksi pati sorgum dapat memperlihatkan efisiensinya 

yaitu dengan berkurangnya kandungan protein di dalamnya. Hal yang berpengaruh 

pada perubahan kandungan protein dan warna antara lain lama sonikasi, 

konsentrasi larutan, perbedaan tipe dan konsentrasi agen pengendap protein serta 

kecepatan sentrifugasinya. 

Penelitian Lida et al., (2002) menyebutkan bahwa dengan viskositas yang 

tinggi pada konsentrasi rendah yaitu 1% menunjukkan perubahan viskositas yang 

drastis setelah menggunakan metode ultrasonik. Perubahan viskositas yang sama 

ditunjukkan pula pada beberapa jenis pati. Penurunan viskositas suatu larutan juga 

berpengaruh pada penurunan berat molekulnya. Kecepatan penurunan berat 

molekul suspensi pati jagung berkurang secara cepat setelah 30 menit, setelah itu 

penurunan berat molekul berjalan lebih lambat setelah 60 menit dan lebih 

bertambah lambat setelah 120 menit. 
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Selama ini gelombang ultrasonik telah diaplikasikan di berbagai bidang. 

Diantaranya adalah di bidang biologi, biokimia, industri, kedokteran, plastik dan 

polimer.  

 

2.4.4 Ultrasonik Bath 

Menurut Gogate et al., (2006), Konfigurasi reaktor gelombang ultrasonik 

dikenal beberapa macam diantaranya adalah sistem tanduk getar, sistem bath, 

sistem  rambatan frekwensi ganda, sistem  rambatan frekwensi triple, sistem batch 

dengan getaran longitudinal, homogenizer tekanan tinggi, homogenizer kecepatan 

tinggi dan plat oriffice. 

Ultrasonik bath termasuk ke dalam jenis power ultrasound, yaitu memiliki 

gelombang yang ditranmisikan berkisar antara 20-100 kHz. Prinsip kerja dari alat 

ultrasonik bath ini adalah pengkonversian energi elektrik menjadi gelombang 

ultrasonik yang disebut dengan ultrasonic tranducers yang terikat pada dasar tangki 

air alat ultrasonik (Anonim, 2012f). 

Tranducer selalu berada pada bagian dasar tangki air yang dioperasikan 

berkisar antara 40 kHz. Cairan atau bahan yang dimasukkan dalam tangki ultrasonik 

harus diatur agar seluruh bagian bahan terkena gelombang ultrasonik sehingga 

ekstraksinya maksimal (Brennan, 2006). Adapun gambar ultrasonik bath dapat 

dilihat pada Gambar 2.11 

 

 

 

 

 
Gambar 2.11 Ultrasonik Bath  
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2.5 Pelarut 

 Pelarut merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam proses 

ekstraksi sehingga banyak faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan pelarut 

(Guenther, 1987). Menurut Heath and Reineccius (1986) dalam pemilihan jenis 

pelarut yang harus diperhatikan adalah daya melarutkan oleoresin, titik didih, sifat 

racun, mudah tidaknya terbakar, dan sifat korosif terhadap peralatan ekstraksi.  

Dalam melarutkan suatu komponen bahan, hal utama yang harus 

diperhatikan adalah jenis pelarut yang mempunyai polaritas hampir sama dengan 

bahan yang akan dilarutkan (Pomeranz and Meloan, 1994). Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam pemilihan pelarut adalah (Bernasconi et al., 1985) : 

1. Selektifitas 

Pelarut hanya boleh melarutkan ekstrak yang diinginkan, bukan komponen-

komponen lain dari bahan yang diekstraksi. 

2. Kelarutan 

Pelarut sedapat mungkin memiliki kemampuan melarutkan ekstrak yang besar 

3. Kemampuan untuk saling bercampur 

Pelarut tidak boleh (hanya terbatas) larut dalam bahan yang diekstraksi. 

4. Kerapatan 

Sedapat mungkin terdapat perbedaan kerapatan yang besar antara pelarut 

dengan bahan yang diekstraksi. 

 

5. Reaktivitas 

Pelarut tidak boleh menyebabkan perubahan secara kimia pada komponen-

komponen bahan ekstraksi. 

6. Titik didih 

Ekstrak dan pelarut biasanya dipisahkan dengan cara penguapan, destilasi, atau 

reaktifitas, maka titik didih kedua bahan tidak boleh terlalu dekat. 

7. Kriteria lain 

Pelarut sedapat mungkin harus murah, tersedia dalam jumlah besar, tidak 

beracun, tidak dapat terbakar, tidak eksplosif  bila bercampur dengan udara, 

tidak korosif, tidak menyebabkan terbentuknya emulsi, memiliki viskositas yang 

rendah dan stabil secara kimia dan termis. 
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Ekstraksi dengan menggunakan pelarut adalah cara yang paling efisien 

dalam menghasilkan filtrat yang berkualitas. Pelarut yang ideal adalah yang 

mempunyai sifat-sifat: tidak toksik, tidak bersifat eksplosif, mempunyai interval titik 

didih yang sempit, daya melarutkan, mudah, dan murah (Guenther, 1990). 

 

 

2.5.1 Etil Asetat 

 Etil Asetat adalah suatu senyawa yang tergolong ester, karbosiklik, dan 

alifatik. Etil asetat mempunya nama lain acetic acid athyl ether, Acetic ether, 

Acetidin, Ethyl athanoate, dan Acetoxyethane. Etil asetat merupakan cairan bening 

yang mudah menguap dan sangat mudah terbakar, tidak berwarna, memiliki bau 

yang bervariasi (Sitting, 1991).  

Etil asetat  adalah  cairan  tidak berwarna,  transparan, berbau harum,  segar  

seperti  aseton,  dan  rasa  aneh.  Dapat  bercampur  dengan  eter,  alkohol,  minyak  

lemak dan atsiri (Wilson and Gisvold, 1982). Etil asetat merupakan pelarut polar 

menengah  yang  volatil  (mudah menguap),  tidak  beracun,  dan  tidak  higroskopis.  

Senyawa  ini merupakan  penerima  ikatan  hidrogen  yang  lemah  dan  bukan  

suatu donor  ikatan  hidrogen  karena  tidak  adanya  proton  yang  bersifat  asam,  

yaitu hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif seperti flor, oksigen, dan 

nitrogen.  

Senyawa ini dapat melarutkan air hingga 3% dan larut dalam air hingga 

kelarutan 8%  pada  suhu  kamar.  Etil  asetat  disintesis melalui  reaksi  esterifikasi  

dari  asam asetat dan etanol, dengan bantuan katalis asam seperti asam  sulfat  

(Anonim, 2009). Suratmo (2005), menambahkan bahwa etil asetat merupakan 

pelarut dengan kepolaran sedang yang memungkinkan untuk mengekstrak senyawa 

semipolar. Karakteristik kimia etil asetat ditunjukkan pada Tabel 2.4 

 

Tabel 2.4 Karakteristik Kimia Etil Asetat. 

No Karakteristik .  Keterangan 

1. Nama sistematis Etil etanoat 

  Etil asetat 

2. Nama alternatif Etil ester 
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No Karakteristik .  Keterangan 

3. Rumus molekul C4H8O2 

4. Massa molar 88.12 g/mol 

5. Densitas dan fase 0.897 g/cm3, cairan 

6. Titik lebur -83.6 C (189.55 K) 

7. Titik didih 77.1 C (350.25 K) 

8. Penampilan Cairan tak berwarna 

Sumber : Anonim (2009) 
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III   METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya dan 

Laboratorium Kimia Organik Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya pada Bulan September 2012 sampai 

dengan Bulan November 2012. 

 

3.2 Alat dan Bahan  

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam pembuatan bubuk pepaya adalah pisau, slicer, 

baskom, pengering kabinet, loyang, plastik, timbangan analitik (Denver M-310), dan 

blender kering (Panasonic).  Sedangkan alat yang digunakan untuk proses ekstraksi 

dan analisis bubuk pepaya adalah serangkaian alat ekstraksi ultrasonic bath 

(Branson 2210), penyaring vakum (Buchi), corong pemisah, vacuum rotary 

evaporator (Buchi B-490), spektrofotometer (UV-VIS Spectronic®20 Genesys™), 

oven, lemari es (Gea), alat semprot nitrogen (Pego-M78), botol gelap, color reader 

(Minolta CR-100), sentrifuge, glassware, buret, statif, bola hisap, desikator dan pipet 

tetes. 

 

3.2.2 Bahan 

Penelitian ini menggunakan Pepaya Bangkok yang diperoleh dari kebun 

pepaya di daerah Dampit. Pepaya yang digunakan terdiri dari 3 tingkat kematangan, 

yaitu pepaya mentah yang ditandai dengan warna kulit yang masih berwarna hijau. 

Getah sudah banyak berkurang dan encer. Secara umum, daging buah masih keras, 

tetapi bagian dalamnya mulai tampak ada perubahan warna. Pepaya setengah 
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matang yang ditandai dengan mulai menguning-nya warna kulit buah, terutama di 

bagian ujung buah. Daging buah masih keras, tetapi bagian dalam telah berubah 

warna. Pepaya matang dimana seluruh kulit buahnya telah berubah warna menjadi 

kuning atau kuning kemerahan. Daging buah seluruhnya telah lunak dan berwarna 

kuning atau merah menyala. Rasanya manis segar beraroma dan berair banyak.   

Bahan yang digunakan untuk ekstraksi antioksidan antara lain pelarut etil 

asetat dan kertas saring halus yang diperoleh dari Toko Bahan Kimia Makmur Sejati, 

alumunium foil yang diperoleh dari Hypermart, plastik dan tisu yang diperoleh dari 

Toko Rahma. Sedangkan bahan untuk analisis aktivitas antioksidan antara lain 

larutan metanol teknis, kloroform, iodium 0,01N, alkohol 96%, amilum 1%, dan 

aquadest yang diperoleh dari Toko Bahan Kimia Makmur Sejati, larutan petroleum 

eter yang diperoleh dari Toko Bahan Kimia Panadia dan larutan DPPH yang 

diperoleh dari Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan Teknologi Hasil Pertanian 

Universitas Brawijaya.  

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor. Faktor I adalah tingkat kematangan 

buah pepaya yang terdiri dari 3 level. Faktor II adalah proporsi volume pelarut: 

bahan yang terdiri dari 3 level. Masing-masing perlakuan dilakukan 3 kali 

pengulangan sehingga diperoleh 27 satuan percobaan.  

Faktor I: Tingkat kematangan buah pepaya yang terdiri dari 3 level: 

 M1 = Pepaya Mentah 

 M2 = Pepaya Setengah Matang  

 M3 = Pepaya Matang 
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Faktor II: Proporsi volume pelarut: bahan yang terdiri dari 3 level: 

 P1 = 4:1 

 P2 = 5:1 

 P3 = 6:1 

Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan Dua Faktor 

Perlakuan P1 P2 P3 

M1 M1P1 M1P2 M1P3 

M2 M2P1 M2P2 M2P3 

M3 M3P1 M3P2 M3P3 

 

Dari kedua faktor tersebut maka diperoleh kombinasi sebagai berikut: 

M1P1 = Pepaya Mentah, proporsi volume pelarut: bahan 4:1 

M1P2 = Pepaya Mentah, proporsi volume pelarut: bahan 5:1 

M1P3 = Pepaya Mentah, proporsi volume pelarut: bahan 6:1 

M2P1 = Pepaya Setengah Matang, proporsi volume pelarut: bahan 4:1 

M2P2 = Pepaya Setengah Matang, proporsi volume pelarut: bahan 5:1 

M2P3 = Pepaya Setengah Matang, proporsi volume pelarut: bahan 6:1  

M3P1 = Pepaya Matang, proporsi volume pelarut: bahan 4:1 

M3P2 = Pepaya Matang, proporsi volume pelarut: bahan 5:1 

M3P3 = Pepaya Matang, proporsi volume pelarut: bahan 6:1 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu pembuatan 

bubuk pepaya sebagai bahan baku pada proses ekstraksi dan tahap kedua adalah 

proses ekstraksi. 

Prosedur pembuatan bubuk pepaya adalah sebagai berikut: 

1. Buah Pepaya dicuci hingga bersih dengan air bersih dan mengalir kemudian 

dikupas kulitnya serta dibuang bijinya. 

2. Buah Pepaya dipotong-potong dengan menggunakan slicer dan dimasukkan 

ke dalam pengering kabinet selama 18 jam pada suhu 60OC 

3. Potongan pepaya yang telah kering kemudian diblender hingga terbentuk 

bubuk pepaya. 

Tahap kedua adalah proses ekstraksi dengan metode ultrasonik. Prosedurnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Penimbangan bubuk pepaya sebanyak 50 gram untuk masing-masing satuan 

percobaan dan diletakkan dalam erlenmeyer. 

2. Penuangan pelarut etil asetat dengan perbandingan volume pelarut: bahan 

4:1, 5:1, dan 6:1 ke dalam erlenmeyer yang berisi bubur pepaya. 

3. Setelah itu dilakukan ekstraksi dengan ultrasonic bath selama 15 menit. 

4. Penyaringan dengan penyaring vakum yang telah dialasi dengan kertas 

saring halus untuk memisahkan filtrat dengan residu. 

5. Evaporasi dengan menggunakan rotary vacuum evaporator pada tekanan 

350 mBar, suhu 45oC, kecepatan 60 rpm selama ±60 menit untuk 

mendapatkan ekstrak pepaya. Sisa pelarut kemudian disemprot dengan gas 

nitrogen agar menguap.  

6. Ekstrak pepaya yang didapat kemudian dianalisa rendemen, aktivitas 

antioksidan, warna, vitamin C, dan kadar betakaroten. 
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3.5 Analisa dan Pengamatan 

 Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisa bahan baku 

(bubuk pepaya) dan analisa ekstrak pepaya.  

Analisa bahan baku (bubuk pepaya) meliputi: 

a. Analisa warna L*a*b* dengan color reader metode (Yuwono dan Susanto, 

1998) 

b. Kadar air, metode pemanasan (Sudarmadji, 1997) 

Analisa ekstrak pepaya: 

a. Total rendemen (Yuwono dan Susanto, 1998) 

b. Aktivitas antioksidan metode DPPH (Hatano et al, 1989) 

c. Analisa warna L*a*b* dengan color reader metode (Yuwono dan Susanto, 

1998) 

d. Analisa Vitamin C metode Iodium (Sudarmadji, dkk.1997) 

e. Analisa Beta Karoten (Nielsen, 1995 dalam Supriyono, 2008) 

 

3.6 Analisa Data 

 Analisa data dilakukan dengan metode Analysis of Variance (ANOVA) untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan atau pengaruh pada tiap perlakuan. Apabila 

hasil uji menunjukkan terdapat beda nyata, maka dilakukan uji lanjut dengan BNT 

(Beda Nyata Terkecil) 5% dan apabila terdapat beda nyata pada interaksi kedua 

perlakuan dilakukan uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test). Penentuan 

perlakuan terbaik menggunakan metode Zeleny (1982). 
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3.7 Diagram Alir 

3.7.1 Pembuatan Bubuk Pepaya 

 

Dicuci 

Dikupas kulitnya dan dibuang bijinya 

Dipotong menggunakan slicer 

Dimasukkan ke dalam pengering kabinet 

Diblender  

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Pembuatan Bubuk Pepaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pepaya 

Bubuk  Pepaya 50g 
Analisa: 

- Kadar air 
- Warna 
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3.7.2 Ekstraksi Antioksidan  

 

  

     

  

   

       Ekstraksi selama 15 menit  

        (ultrasonic bath, 50 kHz) 

   Disaring vakum 

    Filtrat 

  Evaporasi (vacuum evaporator), 45OC, 350 mBar 

   Disemprot gas Nitrogen 

 

     

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Ekstraksi Antioksidan dari Buah Pepaya 

Modifikasi Hadi (2010) 

 

 

 

 

Bubuk Pepaya 50 g 

Etil Asetat : Bahan 

(v/b) 

(4:1, 5:1, 6:1) 

Residu 

Ekstrak Antioksidan 

Analisis : 

- Total rendemen 

- Warna 

- Aktivitas antioksidan 

- Vitamin C 

- Beta karoten 
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IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

 Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah pepaya 

(Carica papaya L.) yang didapatkan dari kebun pepaya di daerah Dampit. Daging 

buah pepaya dikeringkan terlebih dahulu pada suhu 60oC untuk selanjutnya 

dijadikan bubuk pepaya. Proses pengeringan ini bertujuan untuk menguapkan air 

dalam bahan sehingga kadar air bahan menurun. Adanya proses pengeringan juga 

akan mempermudah proses ekstraksi karena terjadi kerusakan dinding sel bahan 

sehingga pelarut akan lebih mudah masuk ke dalam bahan dan mengekstrak 

senyawa-senyawa yang terkandung dalam bahan. Somaatmadja (1985) 

menyatakan bahwa kerusakan dinding sel bahan selama pengeringan akan 

memudahkan pengeluaran bahan dan mempermudah proses ekstraksi.  

Sebelum dilakukan proses ekstraksi, dilakukan analisa beberapa parameter 

kimia. Parameter kimia bahan baku yang dianalisa antara lain meliputi kadar air dan 

warna dari pepaya segar maupun bubuk pepaya. Karakteristik bahan baku pepaya 

dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Karakteristik Buah Pepaya Segar dan Bubuk Pepaya 

Parameter 

Pepaya Segar Literatur Bubuk Pepaya 

Mentah 
Setengah 
Matang 

Matang Mentah 
Setengah 
Matang 

Matang Mentah 
Setengah 
Matang 

Matang 

Kadar Air 
(%) 

89,87 86,36 87,23 88* 87* 90* 14,39 14,28 9,41 

Warna 
         

Kecerahan 58,30 58,83 50,6       75,77 69,97 44,70 

Kemerahan 7,77 31,37 34,9       1,97 10,90 14,93 

Kekuningan 21,63 23,57 29,5       23,97 24,47 27,07 

Vitamin C 
(mg/100 g) 

      63* 66* 72*       

Betakaroten 
(mg/100 g) 

      0,22** 0,19** 0,31***       

Sumber : (*) Hernández, Lobo, González (2002) 
     (**) Ferreira et,al. (2008) (***) Pastrana, Yahia, Aguilar (2010) 
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 Tabel 4.1 menunjukkan nilai kadar air pepaya mentah segar sebesar 

89,87%, papaya setengah matang segar sebesar 86,36%, sedangkan pepaya 

matang segar sebesar 87,23%. Kadar air pepaya menurut Yurena Hernández, M. 

Gloria Lobo, Mónica González (2002) adalah sebesar 87-90%. Hal ini menandakan 

kadar air pepaya segar masuk dalam kisaran kadar air yang sesuai dengan literatur. 

Tabel 4.1 juga menunjukkan nilai kadar air bubuk pepaya mentah dengan kadar air 

sebesar 14,39%, bubuk pepaya setengah matang sebesar 14,28%, dan bubuk 

pepaya matang sebesar 9,41%. Penurunan jumlah kadar air pada pepaya segar 

menjadi pepaya bubuk disebabkan adanya proses pengeringan yang menyebabkan 

keluarnya air dalam bahan. Perbedaan kadar air pada pepaya mentah, setengah 

matang, dan matang menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata, hal ini 

menunjukkan bahwa air yang terkandung, baik air terikat maupun bebas dalam 

pepaya pada tingkat kematangan yang berbeda tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan. Pepaya matang memiliki tekstur yang lebih lunak dibanding dengan 

pepaya mentah dan pepaya setengah matang. Hal ini dikarenakan terjadinya 

penurunan tekanan turgor pada dinding sel akibat terbongkarnya timbunan pectin di 

dinding sel matriks (parenkim) buah atau bagiannya yang dikonsumsi (Nuraisyah, 

2012). 

Warna pepaya secara fisik diukur menggunakancolor reader dengan 

parameter yang diuji adalah tingkat kecerahan (L*), derajat kemerahan a*, dan  

derajat kekuningan b*. Nilai L* menyatakan tingkat gelap terang, dengan kisaran  

nilai 0-100. Dimana nilai 0 menyatakan kecenderungan warna gelap sedangkan  

nilai 100 menyatakan kecenderungan warna putih atau cerah. Nilai a* menyatakan  

derajat warna hijau sampai merah dengan kisaran nilai -100 sampai +100. Dimana  

semakin tinggi nilai a*,maka kecenderungan warna merah pada produk semakin 

kuat. Sedangkan nilai b* menyatakan derajat warna biru sampai kuning dengan 

kisaran nilai -100 sampai +100.Dimana semakin tinggi nilai b*, maka kecenderungan 

warna kuning pada produk semakin kuat (Pomeranz dan Meloan, 1994). 

Hasil analisa warna menunjukkan bahwa rerata tingkat kecerahan (L*) 

pepaya mentah segar adalah 58,30, pepaya setengah matang sebesar 58,83, dan 

pepaya matang sebesar 50,6. Rerata tingkat kecerahan bubuk pepaya mentah 

segar 75,77, pepaya setengah matang segar sebesar 69,97, dan pepaya matang 
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sebesar 44,70. Pepaya matang, baik berbentuk segar maupun bubuk memiliki 

tingkat kecerahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pepaya setengah matang 

dan pepaya mentah. Hal ini disebabkan karena pada pepaya matang telah terbentuk 

berbagai macam komponen seperti pigmen warna yang kompleks, sehingga 

menyebabkan warna yang lebih gelap. 

Rerata tingkat kemerahan (a*) pada pepaya mentah segar adalah 7,77, 

pepaya setengah matang segar sebesar 31,37, dan pepaya matang segar sebesar 

34,9. Rerata tingkat kemerahan pada pepaya mentah  bubuk 1,97, pepaya setengah 

matang bubuk sebesar 10,9, dan pepaya matang bubuk sebesar 14,93. Tingkat 

kemerahan tertinggi ditunjukkan pada pepaya matang dalam bentuk segar maupun 

bubuk. Hal ini disebabkan terdapatnya pigmen warna jingga-merah seperti 

betakaroten dan likopen pada pepaya matang.Pada pepaya mentah zat warna 

tersebut belum terbentuk, sedangkan pada pepaya setengah matang zat warna 

tersebut belum terbentuk secara sempurna.Perbedaan warna daging buah pepaya 

mentah, setengah matang, dan matang dapat dilihat pada Lampiran 10. 

Rerata tingkat kekuningan (b*) pada pepaya mentah segar adalah 21,63, 

pepaya setengah matang segar 23,57, dan pepaya matang segar 29,5. Rerata 

tingkat kekuningan pada pepaya mentah bubuk 23,97, pepaya setengah matang 

bubuk 24,47, dan pepaya matang bubuk 27,07. Tingkat kekuningan tertinggi 

ditunjukkan oleh pepaya matang dalam bentuk segar maupun bubuk. Hal ini 

disebabkan terdapatnya pigmen warna kuning seperti karoten pada pepaya 

matang.Zat warna tersebut belum terbentuk pada pepaya mentah, sedangkan pada 

pepaya setengah matang zat warna tersebut belum terbentuk secara sempurna. 

Hasil analisa warna menunjukkan bahwa rerata tingkat kecerahan, 

kemerahan, dan kekuningan pepaya bubuk tidak jauh berbeda dengan pepaya 

segar. Rusli (1989) menyatakan bahwa mutu sampel merupakan salah satu faktor 

penentu utama untuk mendapatkan ekstrak yang berkualitas.Ciri-ciri sampel yang 

baik adalah warna tidak jauh berbeda dengan warna sebelum dikeringkan. 
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4.2 Sifat Fisik dan Kimia Ekstrak Pepaya 

4.2.1 Rendemen 

 Rendemen ekstrak dihitung dengan membagi berat (gram) ekstrak yang 

diperoleh dengan berat (gram) bahan kering yang diekstrak dikalikan 100%. 

Rendemen ekstrak pepaya akibat perlakuan tingkat kematangan dan proporsi 

bahan: pelarut berkisar antara 2.3% - 10.2%. Rerata rendemen dapat dilihat pada 

Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Grafik Rerata Rendemen Ekstrak Pepaya Akibat Perlakuan Tingkat 

Kematangan dan Proporsi Bahan: Volume Pelarut 

 Gambar 4.1 menunjukkan bahwa rendemen ekstrak pepaya cenderung 

meningkat dengan semakin meningkatnya volume pelarut dalam perbandingan 

bahan: pelarut dan tingkat kematangan pepaya. Rerata rendemen ekstrak pepaya 

mentah berkisar antara 2.7% - 6.7%, pada pepaya setengah matang rendemen 

berkisar pada 5.0% - 7.1%, sedangkan pada pepaya matang rendemen berkisar 

antara 5.7% - 9.7%. Rerata total rendemen tertinggi terdapat pada pepaya matang 

dengan proporsi bahan: pelarut 1:6 yaitu sebesar 9.7%. 
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Hasil analisis ragam (Lampiran 2) menunjukkan bahwa proporsi bahan: 

pelarut dan tingkat kematangan berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap rendemen 

ekstrak pepaya dan terjadi interaksi antara kedua perlakuan tersebut. Rerata 

rendemen ekstrak pepaya akibat interaksi pengaruh perlakuan tingkat kematangan 

dan proporsi bahan: pelarut disajikan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Rerata Rendemen Ekstrak Pepaya Akibat Interaksi Pengaruh 

Perlakuan Tingkat Kematangan dan Proporsi Bahan: Pelarut 

Tingkat 
Kematangan 

Proporsi Bahan: 
Pelarut 

Rerata 
Rendemen (%) 

DMRT 
(5%) 

Pepaya Mentah 

1:4 2,7 a 1,856 

1:5 5,0 b 1,998 

1:6 5,7 bc 2,042 

Pepaya Setengah 
Matang 

1:4 5,2 bc 1,998 

1:5 6,0 bc 2,066 

1:6 7,3 c 2,116 

Pepaya Matang 

1:4 6,7 bc 2,091 

1:5 7,1 bc 2,103 

1:6 9,7 d 2,128 

Keterangan: - data merupakan rerata 3 ulangan 
-.Angka yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 
nyata (α=0,05) 
 

Dari Tabel 4.2  diketahui bahwa interaksi antar perlakuan berpengaruh nyata 

(α=0,05) terhadap nilai rendemen ekstrak pepaya. Hal ini berarti semakin tinggi 

tingkat kematangan dan semakin tinggi proporsi bahan:pelarut menyebabkan 

perubahan yang signifikan terhadap rendemen ekstrak pepaya.  

Rerata total rendemen tertinggi terdapat pada pepaya matang dengan 

proporsi bahan: volume pelarut 1:6 yaitu sebesar 9.7%, sedangkan rerata total 

rendemen terendah terdapat pada pepaya mentah dengan proporsi bahan: pelarut 

1:4 yaitu sebesar 2.7%. Hal ini dikarenakan pada pepaya matang terkandung lebih 

banyak senyawa bioaktif yang terekstrak dibanding dengan pepaya mentah. 

Senyawa bioaktif yang terkandung pada pepaya mentah adalah enzim papain. 

Papain merupakan enzim protease yang terkandung dalam getah pepaya, baik 

dalam buah, batang dan daunnya (Rahmadani, 2012) Menurut Warisno (2003), 
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seiring dengan meningkatnya kematangan buah pepaya, maka kandungan kimia 

yang terkandung di dalamnya seperti karbohidrat, vitamin A, vitamin C, dan fosfor 

juga semakin meningkat. Jumlah pelarut yang digunakan juga semakin banyak 

sehingga kontak bahan dengan pelarut lebih besar sehingga berpotensi 

memaksimalkan proses ekstraksi dann diperoleh rendemen ekstrak pepaya yang 

lebih besar. Menurut Susanto (1999), jumlah pelarut berpengaruh terhadap efisiensi 

ekstraksi, tetapi jumlah berlebihan tidak akan mengekstrak lebih banyak. Dari 

literatur di atas, dapat dikatakan bahwa pepaya matang dengan proporsi bahan: 

pelarut 1:6 adalah proporsi ekstraksi yang paling maksimal, sedangkan pada pepaya 

mentah dengan proporsi bahan: pelarut 1:4 yang memiliki volume pelarut paling 

sedikit menyebabkan kontak antara bahan dengan pelarut belum maksimal 

sehingga rendemen yang dihasilkan rendah.  

Hasil penelitian Bari et al. (2006) mengemukakan bahwa pepaya mentah, 

matang, masak, dan mendekati busuk ternyata memiliki komposisi nutrisi termasuk 

kandungan kimia buah pepaya yang bervariasi pada tingkat kematangan yang 

berbeda. Hal serupa juga diungkapkan oleh Suketi et al (2010) dalam penelitiannya 

yang menunjukkan bahwa stadia kematangan saat buah dipanen tidak 

mempengaruhi karakter fisik buah, sedangkan karakter kimia buah yang dipengaruhi 

stadia kematangan buah saat dipanen adalah kandungan padatan terlarut total dan 

vitamin C buah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dimana rendemen pepaya 

matang lebih tinggi dibanding pepaya mentah karena kandungan padatan terlarut 

total yang lebih tinggi.  

4.2.2 Aktivitas Antioksidan 

 Hasil analisa aktivitas antioksidan dengan metode DPPH dari ekstrak pepaya 

berkisar antara 27,53% - 83,52%. Grafik aktivitas antioksidan ekstrak pepaya dapat 

dilihat pada Gambar 4.2. 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan ekstrak pepaya 

cenderung meningkat dengan semakin meningkatnya jumlah pelarut sampai rasio 

bahan:pelarut 1:5 dan mengalami penurunan pada rasio bahan:pelarut 1:6. Semakin 

meningkat tingkat kematangan pepaya, maka akan semakin meningkat aktivitas 

antioksidan ekstrak pepaya. 
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Gambar 4.2 Grafik Rerata Aktivitas Antioksidan Ekstrak Pepaya Akibat 

Pengaruh Tingkat Kematangan dan Proporsi Bahan: Pelarut  

 Hasil analisis ragam (Lampiran 3) menunjukkan bahwa proporsi bahan: 

pelarut dan tingkat kematangan berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap aktivitas 

antioksidan ekstrak pepaya dan terjadi interaksi antara kedua perlakuan tersebut 

terhadap nilai aktivitas antioksidan ekstrak pepaya. Rerata aktivitas antioksidan 

ekstrak pepaya akibat interaksi pengaruh perlakuan tingkat kematangan dan 

proporsi bahan: pelarut disajikan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Rerata Aktivitas Antioksidan Ekstrak Pepaya Akibat Interaksi 

Pengaruh Perlakuan Tingkat Kematangan dan Proporsi Bahan: Pelarut 

Tingkat Kematangan 
Proporsi Bahan: 
Pelarut 

Aktivitas Antioksidan 
(%) 

DMRT 
(5%) 

Pepaya Mentah 

1:4 27,76 a 17,565 

1:5 50,88 b 19,321 

1:6 41,65 ab 18,385 

Pepaya Setengah 
Matang 

1:4 50,24 b 18,912 

1:5 66,47 bc 19,907 

1:6 62,03 bc 19,556 

Pepaya Matang 

1:4 63,94 bc 19,790 

1:5 83, 02 c 20,024 

1:6 80,30 c 20,024 
Keterangan: - data merupakan rerata 3 ulangan 

-Angka yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata (α=0,05) 
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Interaksi antar perlakuan berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap nilai aktivitas 

antioksidan ekstrak pepaya. Hal ini berarti perlakuan tingkat kematangan dan 

proporsi bahan: pelarut yang berbeda memberikan nilai aktivitas antioksidan yang 

berbeda pula. Semakin tinggi tingkat kematangan buah pepaya, maka aktivitas 

antioksidan ekstrak pepaya akan semakin meningkat. Hasil penelitian Kanjana 

Mahatanatawee et al (2006) menyatakan bahwa pepaya matang mengandung 

antioksidan yang lebih tinggi dibanding dengan pepaya mentah, dimana antioksidan 

yang terkandung antara lain senyawa fenol dan  vitamin C. Pepaya matang 

mengandung antioksidan yang lebih tinggi karena komponen-komponen antioksidan 

seperti betakaroten, vitamin C, likopen, dan zat lain telah terbentuk secara 

sempurna, sedangkan pada pepaya mentah dan setengah matang, komponen 

tersebut belum terbentuk atau terkandung dalam jumlah yang rendah. 

Pepaya matang dengan proporsi bahan: pelarut sebesar 1:5 merupakan 

kombinasi terbaik untuk menghasilkan aktivitas antioksidan yang tinggi. Proporsi 

tersebut merupakan proporsi yang optimum. Susanto (1999) menyatakan bahwa 

jumlah pelarut berpengaruh terhadap efisiensi ekstraksi, tetapi jumlah berlebihan 

tidak akan mengekstrak lebih banyak. Hal inilah yang menyebabkan pada proporsi 

bahan: pelarut 1: 6 terjadi penurunan ekstrak pepaya.  

 

4.2.3 Betakaroten 

 Hasil rerata kadar betakaroten ekstrak pepaya akibat perlakuan proporsi 

bahan: pelarut dan tingkat kematangan berkisar antara 267 – 716,5 μg/100ml. Grafik 

rerata kadar betakaroten dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Grafik Rerata Betakaroten Ekstrak Pepaya Akibat Pengaruh 

Proporsi Bahan: Pelarut dan Tingkat Kematangan 

 Gambar 4.3 menunjukkan bahwa kadar betakaroten ekstrak pepaya 

cenderung meningkat dengan semakin meningkatnya tingkat kematangan dan 

meningkat dengan semakin besar proporsi bahan: pelarut sampai level 1:5 dan 

menurun pada level 1:6. 

 Hasil analisis ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa proporsi bahan: 

pelarut dan tingkat kematangan berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap kadar beta 

karoten ekstrak pepaya dan terjadi interaksi antara kedua perlakuan tersebut. 

Rerata kadar beta karoten ekstrak pepaya akibat interaksi perlakuan tingkat 

kematangan dengan proporsi bahan: pelarut disajikan pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Rerata Kadar Betakaroten Ekstrak Pepaya Akibat Interaksi Pengaruh 

Perlakuan Tingkat Kematangan dan Proporsi Bahan: Pelarut 

Tingkat Kematangan 
Proporsi Bahan: 

Pelarut 

Betakaroten 

(μg/100 ml) DMRT (5%) 

Pepaya Mentah 

1:4 267,4 a 46,411 

1:5 444,7 cd 51,671 

1:6 349,8 b 49,969 

Pepaya Setengah 

Matang 

1:4 330,9 b 48,577 

1:5 482,1 d 52,290 

1:6 411,0 c 51,053 

Pepaya Matang 

1:4 582,8 e 52,909 

1:5 716,0 f 53,218 

1:6 558,3 e 52,599 

 Keterangan: - data merupakan rerata 3 ulangan 
-.Angka yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 
nyata (α=0,05) 

  
Interaksi antar perlakuan berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap kadar 

betakaroten ekstrak pepaya. Hal ini berarti perlakuan tingkat kematangan dan 

proporsi bahan: pelarut yang berbeda memberikan kadar betakaroten yang berbeda 

pula. Semakin tinggi tingkat kematangan buah pepaya, maka kadar betakaroten 

ekstrak pepaya akan semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan USDA (2009) yang 

menyatakan bahwa betakaroten pada pepaya matang lebih tinggi dibanding pepaya 

mentah.Kadar betakaroten yang tinggi pada pepaya matang dapat dilihat secara 

visual.Warna daging buah pepaya matang adalah jingga kemerahan dimana warna 

tersebut berasal dari pigmen betakaroten.Pada pepaya mentah, warna daging 

buahnya masih cenderung putih dimana betakaroten belum terbentuk, sedangkan 

pada pepaya setengah matang, warna daging buahnya masih merupakan campuran 

antara putih kekuningan dan jingga dimana pigmen betakaroten belum terbentuk 
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secara sempurna.Perbedaan warna daging pepaya matang, pepaya setengah 

matang, dan pepaya mentah dapat dilihat pada Lampiran 10. 

Pepaya matang dengan proporsi bahan: pelarut sebesar 1:5 merupakan 

kombinasi terbaik untuk menghasilkan kadar betakaroten yang tinggi. Proporsi 

tersebut merupakan proporsi yang optimum. Susanto (1999) menyatakan bahwa 

jumlah pelarut berpengaruh terhadap efisiensi ekstraksi, tetapi jumlah berlebihan 

tidak akan mengekstrak lebih banyak. Hal inilah yang menyebabkan pada proporsi 

bahan: pelarut 1: 6 terjadi penurunan ekstrak pepaya.  

Karotenoid, betakaroten, dan alpha karoten secara umum dikenal untuk 

mengurangi radikal bebas.Aktivitas antioksidan dari karotenoid merupakan alasan 

mengapa karotenoid mempunyai pengaruh sebagai antikanker dan dapat 

meningkatkan sistem kekebalan tubuh (Suwandi, 2008). Hubungan antara kadar 

betakaroten dan aktivitas antioksidan ekstrak pepaya terlihat pada Gambar 4.4. 

 

 

Gambar 4.4 Grafik Hubungan Kadar Betakaroten (μg/100 ml) 

dengan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Pepaya 

  

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa terjadi korelasi positif antara kadar 

betakaroten dengan aktivitas antioksidan ekstrak pepaya pada persamaan Y=0,011x 

+ 6,319; R2=0,806; dimana jika kadar betakaroten semakin tinggi maka aktivitas 

antioksidan ekstrak pepaya semakin tinggi. Kadar betakaroten memberikan 

y = 0,1133x + 6,3195 
R² = 0,8062 
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pengaruh sebesar 80,6% terhadap perubahan aktivitas antioksidan ekstrak pepaya 

yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi R2=0,806. Betakaroten merupakan 

antioksidansekunder yang mampu berdekomposisi hidroperoksida menjadi produk 

akhir yang stabil. 

 

4.2.4 Vitamin C 

 Hasil rerata vitamin C ekstrak pepaya akibat perlakuan proporsi bahan: 

volume pelarut dan tingkat kematangan pepaya berkisar antara 2,05 – 30,81 

mg/100g. Grafik rerata vitamin C dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Grafik Rerata Vitamin C Ekstrak Pepaya Akibat Pengaruh Proporsi 

Bahan: Pelarut dan Tingkat Kematangan 

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa vitamin C ekstrak pepaya cenderung 

meningkat dengan meningkatnya tingkat kematangan pepaya bertambahnya 

proporsi bahan: volume pelarut. 

 Hasil analisis ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa proporsi bahan: 

volume pelarut dan tingkat kematangan pepaya berpengaruh nyata (α=0,05) 

terhadap vitamin C ekstrak pepaya namun tidak terjadi interaksi antara kedua 
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perlakuan tersebut. Rerata vitamin C ekstrak pepaya dari perlakuan yang diberikan 

disajikan pada Tabel 4.5 dan 4.6. 

Tabel 4.5 Rerata Vitamin C Ekstrak Pepaya Akibat Pengaruh Proporsi Bahan: 

Volume Pelarut 

Proporsi Sample: Pelarut Rerata Vitamin C (mg/100 g) BNT 5% 

1:4 10,07 a 5,1307 
1:5 16,89 b 
1:6 23,53 c   

Keterangan: - data merupakan rerata 3 ulangan 
-.Angka yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 
nyata (α=0,05) 

 Dari Tabel  4.5 dapat diketahui bahwa pengaruh proporsi bahan: volume 

pelarut akan meningkatkan vitamin C ekstrak pepaya sampai level 1:6. Kadar 

vitamin C tertinggi adalah 29,12 mg/100g diperoleh dari proporsi bahan: pelarut 1:6, 

sedangkan kadar vitamin C terendah adalah 1,76 mg/100g diperoleh dari proporsi 

bahan: pelarut 1:4. Hal ini dikarenakan jumlah pelarut yang lebih tinggi (1:6) akan 

menyebabkan vitamin C yang terkandung di dalam pepaya lebih banyak yang 

terekstrak dibandingkan menggunakan jumlah pelarut yang lebih sedikit (1:4) yang 

memiliki kemampuan terbatas dalam mengekstrak atau lebih cepat dalam mencapai 

titik jenuh larutan. 

Tabel 4.6 Rerata Vitamin C Ekstrak Pepaya Akibat Pengaruh Tingkat 

Kematangan 

Tingkat Kematangan Rerata Vitamin C (mg/100 g) BNT 5% 

Mentah 8,90 a 5,1307 
Setengah Matang 17,94 b 

Matang 23,57c   

Keterangan: - data merupakan rerata 3 ulangan 
-.Angka yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 
nyata (α=0,05) 

 Dari Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa pengaruh tingkat kematangan akan 

meningkatkan vitamin C ekstrak pepaya. Terjadinya peningkatan vitamin C dari 

pepaya mentah sampai pepaya matang. Kadar vitamin C tertinggi adalah 29,12 

mg/100 g diperoleh dari pepaya matang, sedangkan kadar vitamin C terendah 
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adalah 1,76 mg/100g diperoleh dari pepaya mentah. Menurut Mazza dan Oomah 

(1998), komponen bioaktif dalam tanaman dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya 

adalah spesies, varietas, umur tanaman, bagian yang diekstrak, dan tempat 

penanaman. Salah satu faktor yang mempengaruhi kadar bioaktif, khususnya 

vitamin C adalah umur tanaman. Hernández, Lobo, González (2002) menyatakan 

bahwa kadar vitamin C semakin meningkat seiring dengan peningkatan kematangan 

buah. Semakin tinggi tingkat kematangan buah, maka komponen bioaktif yang 

terbentuk akan semakin kompleks, terutama vitamin C. Hal inilah yang 

menyebabkan kadar vitamin C pada pepaya matang lebih tinggi dibanding pepaya 

mentah dan pepaya setengah matang. 

 Vitamin C atau asam askorbat merupakan antioksidan yang memiliki 

kemampuan reduksi tinggi, dimana terkandung dalam buah-buahan segar, seperti 

pepaya. Hubungan antara kadar vitamin C dan aktivitas antioksidan ekstrak pepaya 

terlihat pada Gambar 4.6.  

 

Gambar 4.6 Grafik Hubungan Kadar Vitamin C (mg/100g) dengan Aktivitas 

Antioksidan Ekstrak Pepaya 

 Gambar 4.6 menunjukkan bahwa terjadi korelasi positif antara kadar vitamin 

C dengan aktivitas antioksidan ekstrak pepaya pada persamaan Y=1,938x+28,12; 

R2=0,795; dimana jika kadar vitamin C semakin tinggi, maka aktivitas antioksidan 
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ekstrak pepaya semakin tinggi. Kadar vitamin C memberikan pengaruh sebesar 

79,5% terhadap perubahan aktivitas antioksidan ekstrak pepaya yang ditunjukkan 

oleh koefisien determinasi R2=0,795. Kemampuan vitamin C yang cukup tinggi 

dalam mengikat oksigen berkaitan erat dengan perannya sebagai oxygen 

scavengers yang akan mengadakan reaksi dengan oksigen yang berada dalam 

sistem sehingga jumlah oksigen akan berkurang sehingga tidak mendukung reaksi 

oksidasi.  

 

4.2.5 Warna 

4.2.5.1 Tingkat Kecerahan (L*) 

 Hasil analisa tingkat kecerahan ekstrak pepaya akibat perlakuan proporsi 

bahan: pelarut dan tingkat kematangan berkisar antara 24,80 – 28,37.  Grafik rerata 

tingkat kecerahan ekstrak pepaya dapat dilihat pada gambar 4.7 

 

Gambar 4.7 Grafik Rerata Warna Kecerahan Ekstrak Pepaya Akibat Pengaruh 

Proporsi Bahan: Pelarut dan Tingkat Kematangan 

 Gambar 4.7 menunjukkan bahwa tingkat kecerahan ekstrak pepaya 

cenderung mengalami penurunan dengan semakin meningkatnya tingkat 
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kematangan dan cenderung meningkat dengan semakin meningkatnya proporsi 

bahan: pelarut sampai level 1:5 dan menurun pada level 1:6. Tingkat kecerahan 

tertinggi adalah 29,5 diperoleh dari pepaya mentah dengan proporsi bahan: pelarut 

1:4, sedangkan tingkat kecerahan terendah adalah 21,5 diperoleh dari pepaya 

matang dengan proporsi bahan:pelarut 1:6. 

 Hasil analisa ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa perlakuan 

perbandingan bahan:pelarut berbeda nyata terhadap ekstrak pepaya, sedangkan 

perlakuan tingkat kematangan tidak berpengaruh nyata terhadap ekstrak pepaya 

yang dihasilkan. Rerata tingkat kecerahan (L*) ekstrak pepaya dari perlakuan 

proporsi bahan: pelarut disajikan pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Rerata Tingkat Kecerahan Ekstrak Pepaya Akibat Pengaruh Proporsi 

Bahan: Pelarut 

Proporsi Sample: Pelarut 
Rerata Tingkat Kecerahan 

(L*) BNT 5% 

1:4 26,17 a 1,4016 
1:6 26,75 a 
1:5 27,29 a   

Keterangan: - data merupakan rerata 3 ulangan 
-.Angka yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 
nyata (α=0,05) 

 Dari tabel 4.7 diketahui bahwa uji BNT 5% menunjukkan hasil yang tidak 

berbeda nyata, ditandai dengan notasi yang sama pada tiap level perlakuan. Hal ini 

berarti tingat kecerahan ekstrak pepaya tidak terlalu dipengaruhi oleh proporsi 

bahan: pelarut yang digunakan.  

 Nilai kecerahan tertinggi sebesar 29,5 didapat dari pepaya mentah dengan 

proporsi bahan: pelarut 1:4, sedangkan nilai terendah sebesar 21,5 didapat dari 

pepaya matang dengan proporsi bahan pelarut 1:6. Hal ini dikarenakan semakin 

banyak senyawa bioaktif yang terkandung, maka warna ekstrak akan semakin 

pekat.  
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4.2.5.2 Tingkat Kemerahan (a*) 

 Hasil analisis rerata tingkat kemerahan ekstrak pepaya akibat perlakuan 

proporsi bahan: pelarut dan tingkat kematangan antara 0,6 – 9,8. Grafik rerata 

tingkat kemerahan ekstrak pepaya dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Grafik Rerata Warna Kemerahan Ekstrak Pepaya Akibat Pengaruh 

Proporsi Bahan: Pelarut dan Tingkat Kematangan 

Gambar 4.8 menunjukkan bahwa tingkat kemerahan cenderung meningkat 

dengan semakin meningkatnya proporsi bahan: pelarut dan cenderung meningkat 

dengan semakin meningkatnya tingkat kematangan. 

Hasil analisis ragam (Lampiran 7) menunjukkan bahwa proporsi bahan: 

pelarut dan tingkat kematangan berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap tingkat 

kemerahan ekstrak pepaya namun tidak terjadi interaksi antara kedua perlakuan 

tersebut. Rerata tingkat kemerahan ekstrak pepaya dari perlakuan yang diberikan 

disajikan pada tabel 4.8 dan 4.9. 
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Tabel 4.8 Rerata Tingkat Kemerahan Ekstrak Pepaya Akibat Pengaruh Proporsi 

Bahan: Volume Pelarut 

Proporsi Sample: Pelarut 
(b/v) Rerata Tingkat Kemerahan BNT 5% 

1:4 3,09 a 2,5627 
1:5 4,88 a 
1:6 7,02 b   

Keterangan: - data merupakan rerata 3 ulangan 
-.Angka yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 
nyata (α=0,05) 

 Dari Tabel 4.8 diketahui bahwa terjadi peningkatan tingkat kemerahan 

ekstrak pepaya dengan semakin meningkatnya proporsi bahan: pelarut. Tingkat 

kemerahan tertinggi adalah 7,35 diperoleh dari proporsi bahan: pelarut 1:6, 

sedangkan tingkat kemerahan terendah adalah 3,09 diperoleh dari proporsi 

bahan:pelarut 1:4. Peningkatan jumlah perbandingan bahan: pelarut menyebabkan 

jumlah zat warna, yaitu betakaroten yang terekstrak semakin banyak seiring dengan 

meningkatnya intensitas warna merah di dalam ekstrak.  

Tabel 4.9 Rerata Tingkat Kemerahan Ekstrak Pepaya Akibat Pengaruh Tingkat 

Kematangan 

Tingkat Kematangan Rerata Tingkat Kemerahan BNT 5% 

Mentah 1,96a 2,5626 
Setengah Matang 4,78 b 

Matang 8,25 c   

Keterangan: - data merupakan rerata 3 ulangan 
-.Angka yang didampingi huruf yang tidak sama menunjukkan berbeda 
nyata (α=0,05) 

 Dari Tabel 4.9 diketahui bahwa terjadi peningkatan tingkat kemerahan 

ekstrak pepaya dengan semakin meningkatnya tingkat kematangan. Tingkat 

kemerahan tertinggi adalah 9,83 diperoleh dari pepaya matang, sedangkan tingkat 

kemerah terendah adalah 0,6 diperoleh dari pepaya mentah. Tingkat kemerahan 

pada masing-masing perlakuan menunjukkan perbedaan nyata. Peningkatan warna 

kemerahan pada ekstrak akibat perlakuan tingkat kematangan disebabkan karena 

perbedaan kadar pigmen warna yang terdapat pada pepaya. Pada pepaya mentah, 

belum terbentuk pigmen warna, terutama betakaroten yang menyebabkan ekstrak 
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berwarna jingga-merah.Hal ini dapat dilihat dari daging buah yang masih berwarna 

putih kekuningan.Pigmen karotenoid mulai terbentuk pada pepaya setengah 

matang, tetapi belum terbentuk secara optimal.Pada pepaya matang, pigmen 

karotenoid telah terbentuk secara sempurna, sehingga ekstrak pepaya menjadi 

berwarna kemerahan. 

 Hubungan antara kadar betakaroten dengan tingkat kemerahan ekstrak 

pepaya terlihat pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Grafik Hubungan Kadar Betakaroten (μg/100ml) dengan Tingkat 

Kemerahan Ekstrak Pepaya 

 Gambar 4.9 menunjukkan bahwa terjadi korelasi positif antara kadar 

betakaroten dengan tingkat kemerahan ekstrak pepaya pada persamaan 

Y=331,0x+2949; R2=0,585, dimana jika kadar betakaroten semakin tinggi maka 

tingkat kemerahan ekstrak pepaya semakin tinggi. Kadar betakaroten memberikan 

pengaruh sebesar 58,5% terhadap perubahan nilai kemerahan ekstrak pepaya yang 

ditunjukkan oleh koefisien determinasi R2=0,585. 
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4.2.5.3 Tingkat Kekuningan (b*) 

 Hasil analisis rerata tingkat kekuningan ekstrak pepaya akibat perlakuan 

proposi bahan: pelarut dan tingkat kematangan berkisar antara 1 – 9,3. Grafik rerata 

tingkat kekuningan ekstrak pepaya dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Grafik Rerata Warna Kekuningan Ekstrak Pepaya Akibat 

Pengaruh Proporsi Bahan: Pelarut dan Tingkat Kematangan 

Gambar 4.10 menunjukkan bahwa tingkat kekuningan ekstrak pepaya 

cenderung meningkat dengan semakin meningkatnya tingkat kematangan dan 

cenderung meningkat dengan meningkatnya proporsi bahan: pelarut sampai level 

1:6. 

Hasil analisis ragam (Lampiran 8) menunjukkan bahwa perlakuan proporsi 

bahan: pelarut berbeda dan tingkat kematangan berpengaruh nyata (α=0,05) 

terhadap tingkat kekuningan ekstrak pepaya yang dihasilkan dan tidak terdapat 

interaksi antara kedua perlakuan tersebut. Rerata tingkat kemerahan ekstrak pepaya 

dari perlakuan yang diberikan disajikan pada tabel 4.10 dan 4.11. 
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Tabel 4.10 Rerata Tingkat Kekuningan Ekstrak Pepaya Akibat Pengaruh 

Proporsi Bahan: Volume Pelarut 

Proporsi Sample: Pelarut 
(b/v) Rerata Tingkat Kekuningan BNT 5% 

1:4 3,44 a 1,4305 
1:5 5,43b 
1:6 7,43 c   

Keterangan: - data merupakan rerata 3 ulangan 
-.Angka yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 
nyata (α=0,05) 

Dari Tabel 4.10 diketahui bahwa terjadi peningkatan tingkat kekuningan 

ekstrak pepaya dengan semakin meningkatnya proporsi bahan: pelarut sampai 

dengan level 1:6. Tingkat kekuningan tertinggi adalah 10,4diperoleh dari proporsi 

bahan: pelarut 1:6, sedangkan tingkat kekuningan terendah adalah 1diperoleh dari 

proporsi bahan: pelarut 1:4. Peningkatan warna kuning pada perbandingan bahan: 

pelarut 1:6 disebabkan semakin banyaknya pigmen warna seperti karoten yang 

terekstrak sehingga meningkatkan warna kekuningan pada ekstrak. 

Tabel 4.11 Rerata Tingkat Kekuningan Ekstrak Pepaya Akibat Pengaruh 

Tingkat Kematangan 

Tingkat Kematangan Rerata Tingkat Kekuningan BNT 5% 

Mentah 3,5a 1,4305 
Setengah Matang 5,4 b 

Matang 7,4 c   

Keterangan: - data merupakan rerata 3 ulangan 
-.Angka yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda 
nyata (α=0,05) 

 Dari Tabel 4.11  diketahui bahwa terjadi peningkatan tingkat kekuningan 

ekstrak pepaya dengan semakin meningkatnya tingkat kematangan. Tingkat 

kekuningan tertinggi adalah 10,4 diperoleh dari pepaya matang, sedangkan tingkat 

kekuningan terendah adalah 1 diperoleh dari pepaya mentah. Tingkat kemerahan 

pada masing-masing perlakuan menunjukkan perbedaan nyata. Peningkatan warna 

kemerahan pada ekstrak akibat perlakuan tingkat kematangan disebabkan karena 

perbedaan kadar pigmen warna yang terdapat pada pepaya. Pada pepaya mentah, 

belum terbentuk pigmen warna, terutama karoten yang menyebabkan ekstrak 
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berwarna jingga.Hal ini dapat dilihat dari daging buah yang masih berwarna putih 

kekuningan.Pigmen karotenoid mulai terbentuk pada pepaya setengah matang, 

tetapi belum terbentuk secara optimal.Pada pepaya matang, pigmen karotenoid 

telah terbentuk secara sempurna, sehingga ekstrak pepaya menjadi berwarna 

kuning tua. 

 

4.3 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

 Pemilihan perlakuan terbaik ditentukan dengan memberikan nilai ideal pada 

parameter-parameter yang diuji berdasarkan analisa multiple attribute (Zeleny, 

1982).Penilaian meliputi parameter fisiko kimia dari ekstrak pepaya.Parameter yang 

digunakan adalah rendemen, aktivitas antioksidan, vitamin C, beta karoten dan 

warna.Perlakuan dengan nilai jarak kerapatan terendah merupakan perlakuan 

terbaik dari hasil analisis (Lampiran 9). 

 Perlakuan terbaik yang terpilih pada ekstrak pepaya akibat pengaruh 

perlakuan proporsi bahan: pelarut dan tingkat kematangan terdapat pada perlakuan 

pepaya matang dengan proporsi  bahan: pelarut 1:6. Perlakuan terbaik tersebut 

memiliki karakteristik sebagai berikut : total rendemen 9,7%, aktivitas antioksidan 

80,30%, kadar beta karoten 558,5 μg/100ml, vitamin C sebesar 30,81 mg/100g, 

tingkat kecerahan 25,40, tingkat kemerahan 9,83, dan tingkat kekuningan 8,97. 
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V   KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Proporsi bahan: volume pelarut memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

kadar aktivitas antioksidan, rendemen, kadar beta karoten, vitamin C, tingkat 

kecerahan, tingkat kemerahan, dan tingkat kekuningan. Tingkat kematangan 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap rendemen, aktivitas antioksidan, kadar 

beta karoten, vitamin C, tingkat kemerahan, dan tingkat kekuningan ekstrak pepaya. 

Interaksi antara kedua perlakuan terjadi pada parameter rendemen, aktivitas 

antioksidan dan kadar betakaroten. 

 Tingkat kematangan buah pepaya yang semakin meningkat menghasilkan 

aktivitas antioksidan ekstrak pepaya yang semakin tinggi, sedangkan proporsi 

bahan: pelarut yang semakin tinggi, meningkatkan aktivitas antioksidan ekstrak 

pepaya sampai level tertentu dan kemudian aktivitas antioksidan akan kembali 

turun. 

 Perlakuan terbaik diperoleh pada pepaya matang dan proporsi bahan: 

volume pelarut 1:6 dengan total rendemen 9,7%, aktivitas antioksidan 80,30%, 

kadar beta karoten 558,5 μg/100ml, vitamin C sebesar 30,81 mg/100g, tingkat 

kecerahan 25,40, tingkat kemerahan 9,83, dan tingkat kekuningan 8,97. 

5.2 Saran 

1. Dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisa sisa pelarut dalam ekstrak 

sehingga dapat diketahui tingkat keamanan pangan dari ekstrak pepaya. 

2. Dilakukan penelitian ultrasonikasi dengan frekuensi yang berbeda untuk 

mengekstrak pepaya 

3. Dilakukan penelitian dengan jenis pelarut yang berbeda untuk mengekstrak 

pepaya 

4. Aplikasi penggunaan sebagai suplemen maupun sebagai pengawet makanan 
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5. Dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui masa simpan ekstrak pepaya 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur Analisa 

1.1 Prosedur Analisa Penentuan Kadar Air (Sudarmadji dkk, 1997) 

 Botol timbang dimasukkan ke dalam oven 105oC selama 24 jam kemudian 

dimasukkan ke dalam desikator selama 0,5 jam, setelah itu ditimbang 

dengan menggunakan timbangan analitik (x gram) 

 Sampel yang sudah dihaluskan ditimbang (y gram), kemudian dimasukkan 

ke dalam botol timbang yang sudah diketahui beratnya 

 Sampel dalam botol timbang dimasukkan oven 105oC selama 5 jam, 

kemudian didinginkan dalam desikator selama 0,5 jam, sampel yang sudah 

dingin ditimbang. Perlakuan ini diulang-ulang sampai tercapai berat konstan 

(z gram), yaitu selisih penimbangan berat sampel berturut-turut kurang dari 

0,2 gram 

 Kadar air dihitung dengan rumus : 

Kadar air = (x + y) – z x 100% 

  y 

1.2 Prosedur Analisa Warna (Yuwono dan Susanto, 1998) 

 Sampel ditempatkan dalam wadah plastik bening 

 Hidupkan color reader 

 Tombol pembacaan diatur pada L*, a*, b*, lalu tekan tombol target 

 Hasil pembacaan dicatat 

 

1.3 Prosedur Analisa Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (Hatano et al, 1989) 

 Sampel sebanyak 40 mg dilarutkan dengan 10 ml klorofom : metanol (2:1 

v/v) (berdasarkan hasil di lapangan) 

 Sebanyak 1 ml 0,2 mM larutan 1,1-diphenyl-2-pycrilhidrazil (DPPH) dalam 

metanol dipersiapkan, kemudian 1 ml dari larutan ini ditambahkan dengan 4 
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ml ekstrak antioksidan (tingkat berkurangnya warna dari larutan 

menunjukkan efisiensi penangkapan radikal) 

 Didiamkan 30 menit, kemudian diukur absorbansinya pada λ=517 nm 

 Aktivitas scavenger radikal bebas dihitung sebagai presentase berkurangnya 

warna DPPH dengan menggunakan persamaan : 

Aktivitas penangkapan radikal bebas (%) = [(Ao – A1/ Ao) x 100] 

Keterangan:  Ao = Absorbansi kontrol 

  A1 = Absorbansi sampel 

1.4 Analisa Rendemen (Yuwono dan Susanto, 1998) 

 Hasil ekstraksi ditimbang dalam wadah yang sudah diketahui beratnya 

 Rendemen dihitung berdasarkan berat kering bahan 

 Rendemen = Berat akhir sampel x 100% 

  Berat awal sampel  

 

1.5 Pengukuran kadar beta karoten (Nielsen, 1995 dalam Supriyono, 2008) 

 Diambil 1 ml sampel dengan menggunakan pipet 

 Ditambahkan dengan 8 ml aqudes 

 Dihomogenkan dengan cara dikocok dengan vortex 

 Diambil 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

 Ditambahkan 2 ml alkohol 96 % dan 10 ml petroleum eter (pe).  

 Dikocok selama 2 menit menggunakan vortex 

 Disentrifuse selama 3 - 5 menit 

 Diambil lapisan pe yang terbentuk dan diberi tanda sebagai lapisan i, sisanya 

(setelah diambil pe (lapisan i)) ditambahkan lagi dengan 10 ml pe 

 Campuran dikocok lagi selama 2 menit (homogenkan dengan vortex)  

 Disentrifuse selama 3 - 5 menit 

 Diambil lapisan pe yang terbentuk dan diberi tanda sebagai lapisan ii yang 

dijadikan satu denganlapisan i 

 Diambil 2 ml (dar campuran i + ii) kemudian segera baca pada panjang 

gelombang 450 nm. 

Perhitungan : 
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Kadar β-karoten (μg/100 ml) = (A x F x 100/0.04)*0.5 

A: Absorbansi pada panjang gelombang 450 nm (pelarut PE)  

F: Faktor konversi untuk kondisi lab ~ 6,8 

 

 

1.6 Analisa Vitamin C dengan Uji Iodium (Sudarmadji, 1997) 

a. Bahan ditimbang sebanyak 200-300 gram dan dihancurkan dengan blender 

sampai diperoleh bubur. 

b. Bubur ditimbang sebanyak 10-30 gram, kemudian dimasukkan ke dalam labu 

ukur 100 ml dan selanjutnya ditambah aquades sampai tanda batas. 

c. Filtrat kemudian dihomogenkan dan disaring dengan kertas saring. 

d. Filtrat yang diperoleh diambil 25 ml dan dimasukkan ke dalam erlenmeyert 100 ml 

kemudian 1 ml amilum 1% ditambahkan ke dalamnya. 

e. Filtrat yang telah ditambahkan dengan amilum dititrasi dengan larutan iodium 

standar 0,01 N sampai terjadi perubahan warna. 

f. Kadar vitamin C dihitung dengan rumus : 

 

 

1.7 Prosedur  Pemilihan  Perlakuan Terbaik (Zeleny, 1982) 

Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode Multiple 

atribute dengan prosedur pembobotan sebagai berikut: 

1. Menentukan nilai ideal pada masing-masing parameter 

Nilai ideal adalah nilai yang sesuai dengan pengharapan, yaitu maksimal atau 

minimal dari suatu parameter. Untuk parameter dengan rerata semakin tinggi 
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semakin baik, maka nilai terendah sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai 

nilai terbaik. Sebaliknya untuk parameter dengan nilai terendah semakin baik, maka 

nilai tertinggi sebagai nilai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai terbaik. 

2. Menghitung derajat kerapatan (d*i) 

Derajat kerapatan dihitung berdasar nilai ideal untuk masing-masing 

parameter. 

Bila nilai ideal (d*) min, maka: 

 

Bila nilai ideal (d*i) maks, maka: 

 

3. Menghitung jarak kerapatan (Lp) 

Dengan asumsi semua parameter penting, jarak kerapatan dihitung 

berdasarkan jumlah parameter =  1/jumlah parameter. 

L1 (λ , k) =    i)  

L2 (λ , k) =  

L∞ = maks {λi(i-dki)}  L∞ dipilih nilai maksimal dari perhitungan diatas. 

4. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang mempunyai nilai L1, L2 dan L∞ 

minimal. 
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Lampiran 2. Data dan Analisa RagamTotal Rendemen 

Data Hasil Analisa Total Rendemen 

Perlakuan Ulangan 

Total Rerata Tingkat Kematangan 
(M) ;  Proporsi 
Bahan: Pelarut (P) 

I II III 

M1P1 2.7 2.3 3.2 8.2 2.7 

M2P1 4.1 6.1 5.5 15.7 5.2 

M3P1 6.4 7.1 6.8 20.2 6.7 

M1P2 6.1 5.4 3.5 15.0 5.0 

M2P2 4.6 8.8 4.6 18.0 6.0 

M3P2 6.9 7.2 7.2 21.3 7.1 

M1P3 4.4 5.8 6.8 17.0 5.7 

M2P3 6.5 8.4 7.1 22.0 7.3 

M3P3 9.5 9.4 10.2 29.1 9.7 

Total 51.1 60.5 54.9 166.5   

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan P1 P2 P3 Total Rerata 

M1 8.2 15.0 17.0 40.2 4.5 

M2 15.7 18.0 22.0 55.7 6.2 

M3 20.2 21.3 29.1 70.6 7.84 

Total 44.1 54.3 68.1 166.5   

Rerata 4.9000 6.0333 7.5667     

 

Tabel Analisa Ragam (ANOVA) RAK Faktorial 

SK Db JK RK Fhitung 
Ftabel 
(5%) 

Ulangan 2 4.912 2.45591 0.15385 3.63 

Perlakuan 8 87.523 10.9404 0.02672 2.59 

M 2 51.306 25.6532 22.3458 3.63 

P 2 31.926 15.9632 13.9051 3.63 
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MxP 4 4.291 409.507 356.711 3.01 

Error 16 18.368 1.14801     

Total 26 110.803       

FK = 1026.21 
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Uji DMRT Rendemen Akibat Interaksi Antara Perlakuan Tingkat Kematangan dengan Proporsi Bahan: Pelarut

 2.7 5.0 5.2 5.7 6.0 6.7 7.1 7.3 9.7 rp sd RP 

2.7 0 * * * * * * * * 3 0.874 1.856 
5.0  0 tn tn tn tn * * * 3,14  1.942 
5.2   0 tn tn tn tn * * 3,23  1.998 
5.7    0 tn tn tn tn * 3,3  2.041 
6.0     0 tn tn tn * 3,34  2.066 
6.7      0 tn tn * 3,38  2.091 
7.1       0 tn * 3,4  2.103 
7.3        0 * 3,42  2.116 
9.7         0 3,44  2.128 

Notasi a b bc bc bc bc c c d    

Perlakuan M1P1 M1P2 M2P1 M1P3 M2P2 M3P1 M3P2 M2P3 M3P3    
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Lampiran 3.Analisis Data Aktivitas Antioksidan 

Data Hasil Analisis Aktivitas Antioksidan 

Perlakuan Ulangan 

Total Rerata Tingkat Kematangan 
(M) ;  Proporsi 
Sampel: Pelarut (P) 

I II III 

M1P1 27.53 27.96 27.80 83.29 27.76 

M2P1 42.40 68.56 39.77 150.73 50.24 

M3P1 62.39 65.95 63.49 191.83 63.94 

M1P2 46.972 49.75 55.94 152.66 50.89 

M2P2 39.96 80.49 78.98 199.43 66.48 

M3P2 82.58 82.95 83.52 249.05 83.02 

M1P3 37.46 58.52 28.98 124.96 41.65 

M2P3 61.32 59.74 65.03 186.09 62.03 

M3P3 82.39 78.98 79.55 240.91 80.30 

Total 400.61 493.93 443.51 1338.05   

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan P1 P2 P3 Total Rerata 

M1 83.29 152.66 124.96 360.91 40.10133 

M2 150.73 199.43 186.09 536.26 59.58391 

M3 191.83 249.05 240.91 681.80 75.75505 

Total 425.86 601.15 551.96 1578.96   

Rerata 47.31741 66.79409 61.32879     

 

Tabel Analisa Ragam (ANOVA) RAK Faktorial 

  Db JK RK Fhitung Ftabel 

Ulangan 2 450.97 225.485 2.19308 3.63 

Perlakuan 8 7610.65 951.332 9.25269 2.59 

P 2 5736.79 2868.4 27.8981 3.63 

M 2 1816.59 908.295 8.83411 3.63 

PxM 4 57.2723 2605349 25339.7 3.01 

Error 16 1645.07 102.817     

Total 26 9706.69       

FK = 92337.9 
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Uji DMRT Aktivitas Antioksi dan Akibat Interaksi Antara Perlakuan Tingkat Kematangan dengan Proporsi Bahan: Pelarut 

 

 27,76 41,65 50,24 50,88 62,03 63,94 66,48 80,30 83,02 rp sd RP 

27,76 0 tn * * * * * * * 3 8,2792 17,5654 
41,65  0 * * * * * * * 3,14  18,3851 
50,24   0 tn tn tn tn * * 3,23  18,9121 
50,88    0 tn tn tn * * 3,3  19,3219 
62,03     0 tn tn tn * 3,34  19,5561 
63,94      0 tn tn tn 3,38  19,7904 
66,48       0 tn tn 3,4  19,9075 
80,30        0  3,42  20,0246 
83,02         0 3,44  20,1417 

Notasi a ab b b bc bc bc c c    

Perlakuan M1P1 M1P3 M2P1 M1P2 M2P3 M3P1 M2P2 M3P3 M3P2    
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Lampiran 4 Analisis Data Beta Karoten 

Data Hasil Analisis Beta Karoten 

Perlakuan Ulangan 

Total Rerata 
Tingkat 

Kematangan (M) ;  
Proporsi Sampel: 

Pelarut (P) 

I II III 

M1P1 225 283.5 293.5 802.00 267.00 

M2P1 306 315.5 372.5 992.00 330.67 

M3P1 577.5 584 587 1748.50 582.50 

M1P2 413 493.5 427.5 1334.00 444.33 

M2P2 480 491 474 1446.00 482.33 

M3P2 700 715 731.5 2148.50 716.50 

M1P3 352 311.25 385 1049.25 349.75 

M2P3 404 421 407 1233.00 411.00 

M3P3 554.5 589 530 1675.50 558.50 

Total 4013.00 4206.75 4209.00 12430.75 
 

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan P1 P2 P3 Total Rerata 

M1 802.00 1334.00 1049.25 3186.25 354.02778 

M2 992.00 1446.00 1393.00 3832.00 425.11111 

M3 1448.50 2148.50 1675.50 5271.50 585.50000 

Total 32436.50 49287.50 41176.75 12290.75   

Rerata 360.05556 547.38889 457.19444     

 

Tabel Analisis Ragam (ANOVA) RAK Faktorial 

  db JK RK Fhitung Ftabel 

Ulangan 2 279357 139678.5 1.950465  3.63 

Perlakuan 8 47796308 5974538 83.42821  2.59 

P 2 35318731 17659366 246.5947 3.63 

M 2 1147445.1 573722.5 8.011438 3.63 

PxM 4 11330132 2832533 39.55337 3.01 

Error 16 1145806.9 71612.93     

Total 26 49221472       

FK =5714028
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Uji DMRT Kadar Betakaroten Akibat Interaksi Antara Perlakuan Tingkat Kematangan dengan Proporsi Bahan: Pelarut 

 

 267 330,07 349,75 411 444,33 482,33 558,50 582,50 716,50 rp sd RP 

267 0 * * * * * * * * 3 21,4993 46,577 
330,07  0 tn * * * * * * 3,14  48,210 
349,75   0 * * * * * * 3,23  49,118 

411    0 tn * * * * 3,3  50,934 
444,33     0 tn * * * 3,34  51,115 
482,33      0 * * * 3,38  52,296 
558,50       0 tn * 3,4  52,387 
582,50        0 * 3,42  52,477 
716,50         0 3,44  53,568 

Notasi a b b c cd d e e f    

Perlakuan M1P1 M2P1 M1P3 M2P3 M1P2 M2P2 M3P3 M3P1 M3P2    
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Lampiran 5 Analisis Data Vitamin C 

Data Hasil Analisis Vitamin C 

Perlakuan Ulangan 

Total Rerata Tingkat Kematangan 
(M) ;  Proporsi 

Sampel: Pelarut (P) 
I II III 

M1P1 2.64 1.76 1.76 6.16 2.05 

M2P1 7.04 14.08 14.08 35.20 11.73 

M3P1 21.12 7.04 21.12 49.28 16.43 

M1P2 7.04 7.04 14.08 28.16 9.39 

M2P2 17.6 18.08 17.04 52.72 17.57 

M3P2 28.16 21.12 21.12 70.40 23.47 

M1P3 10.56 7.04 28.16 45.76 15.25 

M2P3 14.08 14.08 14.4 42.56 14.19 

M3P3 35.2 28.12 29.12 92.44 30.81 

Total 143.44 118.36 160.88 422.68 
 

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan P1 P2 P3 Total Rerata 

M1 6.16 28.16 45.76 80.08 8.89778 

M2 35.20 52.72 42.56 130.48 14.49778 

M3 49.28 70.40 92.44 212.12 23.56889 

Total 90.64 151.28 180.76 422.68   

Rerata 10.07111 16.80889 20.08444     

 

Tabel Analisa Ragam (ANOVA) RAK Faktorial 

  db JK RK Fhitung Ftabel 

Ulangan 2 96.58927 48.294637 1.83233  3.63 

Perlakuan 8 1804.916 225.6145 8.55998  2.59 

P 2 986.1086 493.05428 18.7068 3.63 

M 2 815.0035 407.50175 15.4609 3.63 

PxM 4 3.80397 0.9509926 0.03608 3.01 

Error 16 421.7105 26.356904     

Total 26 2323.216       

FK = 7623.17 
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Uji BNT 5% Akibat Perlakuan P 

 10,07 16,81 23,53 KTG BNT 0.05 

10.07 

15.25 

18.42 
 

0 * 
0 

* 
* 
0 

26.356904 
 

5.130702 
 

Notasi a b c   

Perlakuan P1 P2 P3   

 

Uji BNT 5% Akibat Perlakuan M 

 8.90 17.94 23.57 KTG BNT 0.05 

8.90 

17.94 

23.57 
 

0 * 
0 

* 
* 
0 

26.356904 
 
 

5.130702 
 

Notasi a b c   

Perlakuan M1 M2 M3   

Keterangan: tn = tidaknyata, * = berbedanyata, ** = berbedasangatnyata 

 

Lampiran 6 Analisis Data Tingkat Kecerahan (L*) 

Data Hasil Analisis Tingkat Kecerahan (L*) 

Perlakuan Ulangan 

Total Rerata 
Tingkat 
Kematangan (M) ;  
ProporsiSampel: 
Pelarut (P) 

I II III 

M1P1 26 29.5 29.3 84.80 28.27 

M2P1 25.5 26 24.8 76.30 25.43 

M3P1 25.8 24.9 23.7 74.40 24.80 

M1P2 28.2 28.4 28.9 85.50 28.50 

M2P2 25.3 27.7 27.6 80.60 26.87 

M3P2 26.2 26.8 26.5 79.50 26.50 

M1P3 28.6 28.3 28.2 85.10 28.37 

M2P3 26.7 26.6 26.2 79.50 26.50 

M3P3 21.5 27.5 27.2 76.20 25.40 

Total 233.80 245.70 242.40 721.90 233.80 
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Tabel Dua Arah 

Perlakuan P1 P2 P3 Total Rerata 

M1 84.80 85.50 85.10 255.40 28.37778 

M2 76.30 80.60 79.50 236.40 26.26667 

M3 74.40 79.50 76.20 230.10 25.56667 

Total 235.50 245.60 240.80 721.90   

Rerata 26.16667 27.28889 26.75556     

 

Tabel Analisa Ragam (ANOVA) RAK Faktorial 

db JK RK Fhitung Ftabel 

2 8.094074074 4.047037 2.05742798  3.63 

8 49.00296296 6.1253704 3.11400866  2.59 

2 39.45407407 19.727037 10.0288081 3.63 

2 6.758518519 3.3792593 1.71794389 3.63 

4 2.79037037 0.6975926 0.35464131 3.01 

16 31.47259259 1.967037     

26 88.56962963       

FK = 19253.4 

Uji BNT 5% Akibat Perlakuan P 

 26,17 26,75 27,29 KTG BNT 0.05 

26,17 
26,75 
27,29 

0 tn 
0 
 

tn 
tn 
0 

1,9670 1,4016 
 

Notasi a a a   

Perlakuan P1 P3 P2   
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Lampiran 7 Analisis Data Tingkat Kemerahan (a*) 

Data Hasil Analisa Tingkat Kemerahan 

Perlakuan Ulangan 

Total Rerata 
Tingkat 

Kematangan (M) ;  
Proporsi Sampel: 

Pelarut (P) 

I II III 

M1P1 0.5 0.6 0.7 1.80 0.60 

M2P1 1.9 2.3 1.8 6.00 2.00 

M3P1 6.5 11.2 2.3 20.00 6.67 

M1P2 1.3 1.9 1.6 4.80 1.60 

M2P2 4.2 4.4 5.7 14.30 4.77 

M3P2 8.7 9 7.1 24.80 8.27 

M1P3 3.4 3.7 3.9 11.00 3.67 

M2P3 6.5 8.8 7.4 22.70 7.57 

M3P3 7.9 5.5 16.1 29.50 9.83 

Total 40.90 47.40 46.60 134.90 
 

 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan P1 P2 P3 Total Rerata 

M1 1.80 4.80 11.00 17.60 1.95556 

M2 6.00 14.30 22.70 43.00 4.77778 

M3 20.00 24.80 29.50 74.30 8.25556 

Total 27.80 43.90 63.20 134.90   

Rerata 3.08889 4.87778 7.02222     

 

Tabel Analisis Ragam (ANOVA) RAK Faktorial 

  db JK RK Fhitung Ftabel 

Ulangan 2 2.791851852 1.3959259 0.21229168  3.63 

Perlakuan 8 255.4496296 31.931204 4.85608071  2.59 

P 2 179.2496296 89.624815 13.6300948 3.63 

M 2 69.80962963 34.904815 5.30830593 3.63 

PxM 4 6.39037037 1.5975926 0.24296104 3.01 

Error 16 105.2081481 6.5755093     

Total 26 363.4496296       

FK = 674 
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Uji BNT 5% Akibat Perlakuan P 

 3.089 4.878 7.022 KTG BNT 0.05 

3.089 

4.878 

7.022 
 

0 tn 
0 

* 
* 
0 

6,5755 2,5627 
 

Notasi a a b   

Perlakuan P1 P2 P3   

 

Uji BNT 5% Akibat Perlakuan M 

 1,956 4,778 8,256 KTG BNT 0.05 

1,956 
4,778 
8,256 

0 * 
0 

* 
* 
0 

6,5755 2,5627 

Notasi a b c   

Perlakuan M1 M2 M3   

Keterangan: tn = tidaknyata, * = berbedanyata, ** = berbedasangatnyata 

 

Lampiran 8. Analisis Data Tingkat Kekuningan (b*) 

Tabel Hasil Analisis Tingkat Kekuningan (b*) 

Perlakuan Ulangan 

Total Rerata 
Tingkat 

Kematangan (M) ;  
ProporsiSampel: 

Pelarut (P) 

I II III 

M1P1 1 1.7 1.5 4.20 1.40 

M2P1 3.8 3.3 2.6 9.70 3.23 

M3P1 5.8 5.8 5.5 17.10 5.70 

M1P2 3 3.9 4.4 11.30 3.77 

M2P2 3.8 4.8 6.4 15.00 5.00 

M3P2 7.6 7.4 7.6 22.60 7.53 

M1P3 4.4 2.8 8.8 16.00 5.33 

M2P3 5 10.4 8.6 24.00 8.00 

M3P3 8.5 9.3 9.1 26.90 8.97 

Total 42.90 49.40 54.50 146.80 
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Tabel Dua Arah 

Perlakuan P1 P2 P3 Total Rerata 

M1 4.20 11.30 16.00 31.50 3.50000 

M2 9.70 15.00 24.00 48.70 5.41111 

M3 17.10 22.60 26.90 66.60 7.40000 

Total 31.00 48.90 66.90 146.80   

Rerata 3.44444 5.43333 7.43333     

 

Tabel Analisa Ragam (ANOVA) RAK Faktorial 

  db JK RK Fhitung Ftabel 

Ulangan 2 7.5118  3.7559  0.1097356  3.63 

Perlakuan 8 142.90962 17.8637  0.5219179  2.59 

P 2 68.45407 34.2270 16.7055474 3.63 

M 2 71.60074 35.800 17.4734606 3.63 

PxM 4 2.85481 0.7137 0.34834482 3.01 

Error 16 32.7814 2.04884     

Total 26 183.2029       

FK = 798.157 

Uji BNT 5% Akibat Perlakuan P 

 3,444 5,433 7,433 KTG BNT 0.05 

3.089 

4.878 

7.022 
 

0 * 
0 

* 
* 
0 

2,0488 1,4304 
 

Notasi a B C   

Perlakuan P1 P2 P3   

 

Uji BNT 5% Akibat Perlakuan M 

 3,5 5,411 7,4 KTG BNT 0.05 

3,5 
5,411 
7,4 

0 * 
0 

* 
* 
0 

2,0488 1,4304 
 

Notasi a b c   

Perlakuan M1 M2 M3   

Keterangan: tn = tidaknyata, * = berbedanyata, ** = berbedasangatnyata 
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Lampiran 9. Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Parameter 
Perlakuan 

M1P1 M2P1 M3P1 M1P2 M2P2 M3P2 M1P3 M2P3 M3P3 

Total Rendemen 2.7 5.2 6.7 5.0 6.0 7.1 5.7 7.3 9.7 

Aktivitas Antioksidan 27.76 50.24 63.94 50.89 66.48 83.02 41.65 62.03 80.30 

Betakaroten 267.4 330.96 582.85 444.73 482.13 716.15 349.87 411.0 558.35 

Vitamin C 2.05 11.73 16.43 9.39 17.57 23.47 15.25 14.19 30.81 

Warna (L*) 28.27 25.43 24.80 28.50 26.87 26.50 28.37 26.50 25.40 

Warna (a*) 0.60 2.00 6.67 1.60 4.77 8.27 3.67 7.57 9.83 

Warna (b*) 1.40 3.23 5.70 3.77 5.00 7.53 5.33 8.00 8.97 

dkRendemen 0.284 0.539 0.697 0.515 0.620 0.733 0.585 0.756 1.000 

dkAktivitasAntioksidan 0.334 0.605 0.770 0.613 0.801 1.000 0.502 0.747 0.967 

dkBetakaroten 0.373 0.462 0.814 0.621 0.673 1.000 0.489 0.574 0.780 

dk Vitamin C 0.067 0.381 0.533 0.304 0.570 0.761 0.495 0.460 1.000 

dkWarna (L*) 0.992 0.892 0.870 1.000 0.943 0.930 0.995 0.930 0.891 

dkWarna (a*) 0.061 0.203 0.678 0.163 0.485 0.841 0.373 0.769 1.000 

dkWarna (b*) 0.156 0.361 0.636 0.420 0.558 0.840 0.595 0.892 1.000 

Λ 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 

L1 0.676 0.508 0.286 0.480 0.336 0.128 0.424 0.267 0.052 

L2 0.0011 0.0004 0.0000 0.0004 0.0001 0.0000 0.0002 0.0001 0.0000 

L maks 0.676 0.508 0.286 0.480 0.336 0.128 0.424 0.267 0.052 

TERBAIK                 ******* 
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Lampiran 10.Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan Sampel   Buah Pepaya Thailand Matang 

   

Buah Pepaya Thailand Setengah Matang Buah Pepaya Thailand Mentah 

  

Daging Buah Pepaya Matang   Daging Buah Pepaya Setengah Matang 
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Daging Buah Pepaya Mentah    Penimbangan sampel  

 

 

 

 

 

 

Proses Ekstraksi dengan Ultrasonik bath 

 

       Penyaringan Vakum 

 

 

 

  

 

 

 

Proses Evaporasi  Penyemprotan gas N2  
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Ekstrak Antioksidan Pepaya   Analisa Kadar betakaroten 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


