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RINGKASAN 
 

Warna merupakan sifat sensorik pertama yang diamati 
pada saat konsumen melihat produk industri. Pewarnaan produk 
seperti makanan ataupun tekstil cukup memberikan rangsangan 
sensorik yang kuat kepada konsumen untuk memilikinya. 
Berdasarkan sumbernya, zat warna dibagi menjadi dua jenis, 
yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis. Namun, pewarna 
sintetis dapat bersifat karsinogenik. Oleh karena itu perlu 
adanya penelitian dan pengembangan inovasi pewarna yang 
bersumber dari alam. Daun alpukat merupakan sumber daya 
alam yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi zat warna 
alami. Daun alpukat mengandung senyawa flavonoid, tanin dan 
kuinon. Tanin merupakan zat pewarna yang menimbulkan 
warna cokelat atau kecokelatan. Pada penelitian ini digunakan 
metode soxhletasi, yaitu penyarian simplisia dengan 
pemanasan secara berkesinambungan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh proporsi pelarut dan waktu ekstraksi yang digunakan 
terhadap kuantitas dan kualitas pewarna alami. Metode 
penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
dengan 2 faktor. Faktor pertama adalah proporsi pelarut yaitu 
etanol 95% dan aseton dengan perbandingan 3:0; 3:1 dan 3:2 
dan faktor kedua adalah waktu ekstraksi (150 menit dan 180 
menit) dengan pengulangan tiga kali. 

Hasil perlakuan terbaik dengan penentuan 
menggunakan metode Multiple Attribute, yaitu pada perlakuan 
proporsi pelarut etanol 95% : aseton = 3 : 0 dan waktu ekstraksi 
180 menit. Ekstrak daun alpukat yang dihasilkan memiliki 
karakteristik : rendemen sebesar 68,07 %; pH sebesar 4,49; 
total tanin sebesar 22,07 % dan absorbansi 0,86. Pada 
pengukuran dengan spektrofotometer dihasilkan panjang 



gelombang sebesar 614 nm, yang menunjukkan daerah warna 
merah yang menyerap warna komplementernya hijau-biru. 
Ekstrak perlakuan terbaik juga dilakukan pengukuran warna 
dengan color reader yang menunjukkan ekstrak mengandung 
warna merah (a* = +11) dan kuning (b* = +11,17), sehingga 
gabungan warna ini menghasilkan warna yang terlihat oleh mata 
berwarna cokelat. 
 

Kata kunci : daun alpukat, ekstraksi, tanin, zat warna 
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SUMMARY 
 

Color is the first sensory characteristic observed by 
consumers when they perceive industry products. Product 
staining for food or textile provides adequately strong sensory 
stimulus for consumers to buy products. Based on its source, 
coloring can be differed into two types, natural and synthetic 
dye. However, synthetic dye can be carcinogenic. Therefore, it 
is necessary to conduct research and to develop innovation on 
dye derived from nature. Avocado leaves contain compound of 
flavonoid, tannin and quinone. Tannin is the dye producing 
brown color or brownish. This study applied soxhletasi method—
a simplicia extraction by continuous heating. 

The study aimed to understand effects on using ratio of 
solute and extraction time upon the quantity and quality of 
natural dye. The method of study was randomized block design 
(RBD) with 2 factors. The first factors were ratio of solute, 
ethanol 95% and acetone with 3:0; 3:1 and 3:2. The second 
factors were extraction time (150 and 180 minutes) with three 
repetitions.  

The best treatment was determined by the method of 
Multiple Attribute when the treatment of ratio between ethanol 
95% and acetone was 3:0 within 180 minute extraction time. 
The generated extract of avocado leaves had some 
characteristics, namely yield 68,07%; pH 4,49; tannin 22,07 %, 
and absorbance 0,86. From the spectrophotometer 
measurement, it suggested that the wave length was 614 nm 
showing the area of red color which absorbed its green-blue 
complementary color. The best treatment of extract was also 
conducted by the color measurement called color reader, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spectrophotometry


showing the extract contained red color (a* = +11) and yellow 
(b* = +11,17). Hence, this color combination produced a color 
visible to the eye was brown.  
 

Keywords : avocado leaves, extraction, tannin, dye 
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I PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Zat warna merupakan suatu zat aditif yang ditambahkan 
pada beberapa produk industri. Warna merupakan faktor 
penting yang pertama kali dilihat oleh konsumen yang juga 
berperan sebagai sarana untuk memperkuat tujuan dan aspek 
identitas suatu produk. Salah satu penggunaan zat warna yaitu 
pada industri tekstil. Perkembangan industri tekstil dan dunia 
fashion saat ini semakin berkembang pesat. Pewarnaan tekstil 
sebagian besar menggunakan pewarna buatan. Pewarna 
sintetis yang mengandung bahan kimia dapat berbahaya dan 
limbah yang dibuang dapat merusak lingkungan, sehingga 
pengolahan limbahnya pun membutuhkan biaya yang cukup 
besar bagi industri. Di berbagai negara maju dan berkembang, 
kini pewarnaan sudah mulai beralih menggunakan zat warna 
alami, yang lebih ramah lingkungan dibandingkan pewarnaan 
dengan pewarna buatan. Sementara Indonesia, pewarnaan 
masih banyak yang menggunakan bahan pewarna buatan, 
padahal Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, yang 
dapat dimanfaatkan sebagai zat warna alami (Wilujeng dkk., 
2010).  

Berdasarkan sumbernya, zat warna dibagi menjadi dua 
jenis, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis (Cahyadi, 
2008). Namun, penggunaan pewarna sintetis memiliki beberapa 
kerugian, sehingga perlu adanya penelitian dan pengembangan 
inovasi pewarna yang bersumber dari alam. Sumber daya alam 
yang dapat dimanfaatkan sebagai zat warna alami antara lain 
daun jambu biji menghasilkan ekstrak berwarna hijau kecoklatan 
(Utamaningsih dkk., 2012), daun mangga menghasilkan ekstrak 
berwarna hijau kecoklatan (Wilujeng dkk., 2010), daun alpukat 
menghasilkan warna merah kecoklatan dan krem kecoklatan 
pada pencelupan beberapa kain (Heryadi, 2010) dan daun suji 
menghasilkan ekstrak berwarna hijau (Putri dkk., 2005). Daun 
alpukat merupakan salah satu yang dapat dikembangkan lebih 
lanjut menjadi zat warna alami untuk pewarnaan tekstil. 



Tanaman alpukat merupakan tanaman yang cukup 
banyak ditemukan di Indonesia. Daerah penghasil alpukat 
adalah Jawa Barat, Jawa Timur, sebagian Sumatera, Sulawesi 
Selatan, dan Nusa Tenggara (Ristek, 2000). Pada tahun 2012, 
produksi buah alpukat di Indonesia mencapai 290.810 ton. 
Produksi buah 10 tahun terakhir mencapai rata-rata 243.930 ton 
(Badan Pusat Statistik, 2012). Salah satu bagian yang dapat 
dimanfaatkan adalah daunnya yang muda sebagai obat 
tradisional (obat batu ginjal dan rematik) (Ristek, 2000). Selain 
itu juga dapat diolah menjadi pewarna alami. Semakin 
meningkatnya permintaan terhadap alpukat, penanamannya 
pun semakin meningkat. Hal ini juga dapat menunjukkan 
ketersediaan daun alpukat yang cukup banyak.  

Walaupun bukan tanaman asli Indonesia, keberadaan 
alpukat tidak asing lagi bagi masyarakat. Daun alpukat 
mengandung zat-zat kimia seperti saponin, alkaloida dan 
flavonoida serta polifenol, quersetin dan gula 
alkohot persiit. Pada penelitian tentang penapisan fitokimia 
daun alpukat (Adha, 2009), diketahui bahwa daun alpukat 
mengandung senyawa flavonoid, tanin dan kuinon. Tanin, 
sebagai zat pewarna akan menimbulkan warna cokelat atau 
kecokelatan (Prayitno dkk., 2003). Pengambilan tanin dari suatu 
senyawa dapat dilakukan dengan cara ekstraksi. 

Ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan suatu zat 
dari campurannya dengan pembagian sebuah zat terlarut antara 
dua pelarut yang tidak dapat tercampur (Saraswati dan Suci, 
2012). Salah satu faktor yang berpengaruh pada proses 
ekstraksi zat warna adalah jenis pelarut atau zat pengekstrak 
yang digunakan. Untuk mendapatkan ekstrak zat warna yang 
maksimal, maka perlu digunakan larutan pengesktrak yang 
cocok dengan sifat zat yang akan diekstrak dimana zat yang 
akan diekstrak dapat larut di dalamnya (Putri dkk., 2005). 
Menurut Artati dan Fadilah (2007), tanin merupakan golongan 
senyawa polifenol yang sifatnya polar, dapat larut dalam 
gliserol, alkohol dan hidroalkoholik, air dan aseton, tetapi tidak 
larut dalam kloroform, petroleum eter dan benzene.  

Pada penelitian pewarnaan kain dengan menggunakan 
ekstrak daun alpukat, proses ekstraksi masih hanya 
menggunakan bahan pelarut air dengan metode ekstraksi yang 



masih sederhana, hanya dengan perebusan daun alpukat pada 
air (Heryadi, 2010) dan belum ada informasi tentang kualitas 
ekstrak yang dihasilkan. Pada ekstraksi dengan menggunakan 
air, umumnya menghasilkan rendemen yang cukup banyak, 
namun kandungan zat warna tanin yang didapat sedikit, 
sehingga akan berpengaruh juga terhadap hasil pewarnaan. 
Oleh karena itu perlu adanya percobaan dengan jenis pelarut 
lain agar didapat hasil ekstrak zat warna daun alpukat yang 
maksimal. Pada penelitian ini, pelarut yang digunakan antara 
lain etanol 95% dan aseton dengan proporsi tertentu.  

Faktor waktu ekstraksi juga merupakan hal yang cukup 
penting diperhatikan dalam proses ekstraksi tanin karena juga 
dapat mempengaruhi kualitas hasil ekstraksi. Proses ekstraksi 
yang terlalu lama akan mengakibatkan rusaknya kandungan tanin 
(Jatmikoningtyas, 2001). Proses ekstraksi yang terlalu singkat akan 

menghasilkan kandungan tanin yang kurang optimal. Kondisi 
maksimum untuk ekstraksi suatu produk terjadi pada suhu dan 
waktu tertentu. Setelah mencapai kondisi maksimum apabila 
pemanasan dilanjutkan maka kemungkinan akan terjadi 
dekomposisi pigmen. Oleh karena itu perlu dikaji waktu ekstraksi 
yang optimal sehingga menghasilkan ekstrak yang memiliki kuantitas 

dan kualitas yang baik pula. Sehingga penting memperhatikan 
faktor jenis pelarut dan waktu ekstraksi untuk menghasilkan 
ekstrak yang baik, dari segi kuantitas maupun kualitas.  

   

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh jenis pelarut dan waktu ekstraksi 
yang digunakan terhadap kuantitas dan kualitas pewarna alami? 
 

1.3 Tujuan 

Mengetahui pengaruh jenis pelarut dan waktu ekstraksi 
yang digunakan terhadap kuantitas dan kualitas pewarna alami. 

 

 



1.4 Manfaat 
1. Memberikan informasi tentang kondisi ekstraksi pewarna 

 alami yang terbaik. 
2. Memanfaatkan dan mengembangkan potensi bahan alam 

sebagai pewarna alami. 
3.  Menambah nilai manfaat dan ekonomi daun alpukat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1 Pewarna  

 Warna merupakan salah satu faktor terpenting yang 
perlu dipertimbangkan secara visual terlebih dulu dan kadang-
kadang sangat menentukan (Cahyadi, 2008). Dewasa ini 
penggunaan zat warna sudah semakin luas terutama dalam 
makanan, minuman maupun tekstil, karena warna memberikan 
daya tarik bagi konsumen (Winarti dkk., 2008). 
 Pada mulanya zat warna yang digunakan adalah zat 
warna alami dari tumbuhan dan hewan. Semakin 
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, 
penggunaan zat warna alami semakin berkurang dalam industri 
pangan, yang kemudian digantikan lebih banyak oleh zat warna 
sintetis (Hidayat dan Saati, 2006). Selain sebagai faktor yang 
ikut menentukan mutu, warna juga dapat digunakan sebagai 
indikator kesegaran atau kematangan. Baik tidaknya cara 
pencampuran atau cara pengolahan dapat ditandai dengan 
adanya warna yang seragam dan merata. Secara garis besar, 
berdasarkan sumbernya dikenal dua jenis zat pewarna, yaitu 
pewarna alami dan pewarna sintetis (Cahyadi, 2008). 
 Mutu pewarna terutama ditentukan oleh kekekalan 
warnanya. Pewarna alami yang digunakan untuk mewarnai 
tekstil dapat dikelompokkan menjadi empat tipe menurut sifat-
sifat yang menentukan manfaatnya antara lain (Agriawati, 
2003): 
1. Pewarna langsung, karena terjadinya ikatan hidrogen dengan 

kelompok  hidroksil dari serat. Pewarna ini mudah luntur. 
2. Pewarna asam dan basa, yang masing-masing berkombinasi 

dengan  kelompok asam dan basa pada wol dan sutera. 
Pewarna ini tidak dapat  digunakan pada kain katun karena 
menghasilkan warna yang tidak kekal. 

3. Pewarna lemak, dapat ditimbulkan kembali pada serat melalui 
proses redoks. 

4. Pewarna mordan, dapat mewarnai tekstil yang telah diberi 
mordan berupa senyawa metal polivalen. 

 



2.1.1 Pewarna Alami 

 Banyak warna cemerlang yang dapat dihasilkan oleh 
tanaman dan hewan yang dapat digunakan sebagai pewarna 
baik untuk makanan maupun tekstil (batik). Beberapa pewarna 
alami ikut menyumbangkan nutrisi (karotenoid, riboflavin dan 
kobalamin), merupakan bumbu (kunyit dan paprika) atau 
pemberi rasa (karamel) ke bahan olahannya. Konsumen 
dewasa ini banyak menginginkan bahan alami. Banyak pewarna 
olahan yang tadinya menggunakan pewarna sintetis berpindah 
ke pewarna alami. Beberapa pewarna alami yang berasal dari 
tanaman dan hewan, diantaranya adalah klorofil, mioglobin dan 
hemoglobin, antosianin, flavonoid, tanin, betalain, quinon, 
xanthon, dan karoten (Cahyadi, 2008). Pigmen-pigmen zat 
warna alami dapat diperoleh dari jaringan hewan dan jaringan-
jaringan tanaman. Ada yang terdapat dalam jaringan buah, 
bunga, daun, batang maupun akar dari kelompok tanaman 
buah, sayuran, maupun bunga (Saati, 2005).  

Secara umum, pigmen sebagai zat warna alami 
mempunyai sifat yang lebih stabil pada media bersifat asam, 
suhu dingin dan dikemas oleh bahan gelap atau tak tembus 
cahaya dan dapat dipergunakan pada produk seperti susu 
fermentasi dan sari buah (Saati, 2005). Dalam FDA (Food and 
Drug Administration), pewarna alami dan pewarna identik alami 
merupakan pewarna yang tidak disertifikasi karena tidak 
berbahaya jika dikonsumsi. Zat warna alami dan identik alami 
adalah zat warna (pigmen) yang secara alami sudah ada dalam 
makanan dan atau diperoleh dengan cara ekstraksi dari 
sumber-sumber alami atau diproduksi kembali dengan cara 
sintesis kimia. Zat warna identik alami masih satu golongan 
dengan zat warna alami, hanya saja zat warna ini dihasilkan 
dengan cara sintesis kimia, bukan dengan cara ekstraksi atau 
isolasi. Zat warna identik alami memiliki sifat kimia yang sama 
dengan zat warna alami, sehingga aman untuk digunakan 
(Kusumawati, 2008).  
 
 
 
 



2.1.2 Pewarna Sintetis 

 Pewarna sintetis merupakan bahan pewarna yang dapat 
memberikan warna yang tidak ada di alam dan merupakan 
sintesis kimia, contohnya sunset yellow, carmoisine, dan 
tartrazine.  Zat pewarna sintetis harus melalui berbagai prosedur 
pengujian sebelum dapat digunakan sebagai zat pewarna 
makanan (Winarno 1992, dalam  Lindy 2008).  Zat pewarna 
yang diizinkan penggunaannya dalam pangan disebut sebagai 
permitted color atau certified color. Zat warna yang akan 
digunakan harus menjalani pengujian dan prosedur 
penggunaannya, yang disebut proses sertifikasi. Proses 
sertifikasi ini meliputi pengujian kimia, biokimia, toksikologi dan 
analisis media terhadap zat warna tersebut (Cahyadi, 2008). 
 Proses pembuatan zat warna sintetis tersebut biasanya 
melalui perlakuan pemberian asam sulfat atau asam nitrat yag 
seringkali terkontaminasi oleh arsen atau logam berat lainnya 
yang bersifat racun. Pada pembuatan zat pewarna organik 
sebelum mencapai produk akhir, harus melalui senyawa antara 
dulu yang kadang-kadang berbahaya dan seringkali tertinggal 
dalam hal akhir atau terbentuk senyawa-senyawa baru yang 
berbahaya. Untuk zat pewarna yang dianggap aman, ditetapkan 
bahwa kandungan arsen tidak boleh lebih dari 0.0004 % dan 
timbal tidak boleh lebih dari 0,0001 %; sedangkan logam berat 
lainnya tidak boleh ada (Cahyadi, 2008).  
 Dalam pemakaian zat warna sintetis pada pewarnaan 
tekstil dan kayu, meskipun secara nyata telah membuktikan 
kualitas pewarnaan yang baik, tetapi air buangan sisa proses 
tersebut memiliki potensi pencemaran lingkungan. Oleh karena 
itu industri yang mempergunakan zat warna sintetis diharuskan 
mengeluarkan biaya yang besar untuk mengelola air buangan 
tersebut agar tidak mencemari lingkungan (Kismolo, 2000). 
Pemakaian zat warna sintetis lebih disebabkan karena faktor 
kemudahan memperoleh zat warna sintetis juga karena faktor 
zat warna alami yang belum optimal. Tetapi mengingat potensi 
pencemaran lingkungan zat pewarna sintetis dan kandungan 
azodyes tertentu yang telah dilarang penggunaannya, maka 
pemakaian zat warna alami perlu dibudidayakan (Prayitno dkk., 
2003).  



2.2 Daun Alpukat 

 Pohon alpukat berasal dari Amerika Tengah, tumbuh liar 
di hutan-hutan, dapat juga ditanam di kebun dan di pekarangan 
yang lapisan tanahnya gembur dan subur serta tidak tergenang 
air. Pohon ini dapat berbuah di dataran rendah, namun hasil 
akan memuaskan bila ditanam pada ketinggian 200-1.000 m di 
atas permukaan laut (dpl), pada daerah tropik hingga subtropik 
yang memiliki curah hujan tinggi (Yuniarti 2008). Tanaman 
alpukat merupakan tanaman buah berupa pohon dengan nama 
alpuket (Jawa Barat), alpokat (Jawa Timur/Jawa Tengah), boah 
pokat, jamboo pokat (Batak), advokat, jamboo mentega, jamboo 
pooan, pookat (Lampung) dan lain-lain (Ristek, 2000). 

Taksonomi tanaman alpukat dapat diklasifikasikan 
sebagai berikut (Hutapea, 2001) : 
Kerajaan  :   Plantae  
Divisi   :   Spermatophyta  
Subdivisi  :   Angiospermae  
Kelas   :   Dicotyledonae  
Ordo   :   Laurales  
Family   :   Lauraceae  
Genus   :   Persea  
Spesies  :   Persea Americana Miller 

Varietas-varietas alpukat di Indonesia dapat digolongkan 
menjadi dua yaitu varietas unggul dan varietas lain. Sifat-sifat 
unggul tersebut antara lain produksinya tinggi, toleran terhadap 
hama dan penyakit, buah seragam berbentuk oval dan 
berukuran sedang, daging buah berkualitas baik dan tidak 
berserat. Varietas lain alpukat merupakan plasma nutfah hasil 
penelitian dan pengkajian teknologi (Ristek, 2000). Pohon ini 
berbunga majemuk, berkelamin dua, tersusun dalam malai yang 
keluar dekat ujung ranting, warnanya kuning kehijauan. 
Buahnya berbentuk bola atau bulat telur, panjang 5-20 cm, 
warnanya hijau atau hijau kekuningan, berbintik-bintik ungu atau 
ungu sama sekali, berbiji satu, daging buah masak memiliki 
konsistensi lunak, warnanya hijau, kekuningan. Biji bulat seperti 
bola, diameter 2,5-5 cm, keping biji putih kemerahan (Yuniarti, 
2008).  



Daun tumbuh berdesakan di ujung ranting. Bentuk daun 
ada yang bulat telur atau menjorong dengan panjang 10-20 cm, 
lebar 3 cm, dan panjang tangkai 1,5-5 cm. Bunga berbentuk 
malai, tumbuh dekat ujung ranting dengan jumlah banyak, garis 
tengah 1-1,5 cm, warna putih kekuningan, berbulu halus. Buah 
berbentuk bola berwarna hijau atau hijau kekuningan dan biji 
berbentuk bola (Tersono, 2008). Bagian yang dapat dipakai dari 
pohon alpukat antara lain daging buah, daun, dan biji. Sifat 
kimiawi dari masing-masing bagian untuk buah mengandung 
saponin, alkaloida dan flavonoid, selain itu juga buah 
mengandung tanin dan daunnya mengandung polifenol, 
quersetin, dan gula alkohol persiit. Kegunaan daging buah dapat 
digunakan untuk sariawan dan melembabkan kulit kering. Daun 
alpukat dapat digunakan untuk mengatasi kencing batu, darah 
tinggi, sakit kepala, nyeri syaraf, nyeri lambung, saluran napas 
membengkak (bronchial swellings) dan menstruasi tidak teratur. 
Biji dapat digunakan untuk sakit gigi dan kencing manis (Yuniarti 
2008). 
 
 
2.3 Tanin 

Tanin adalah senyawa metabolit sekunder yang terdapat 
pada beberapa tanaman. Tanin mampu mengikat protein, 
sehingga protein pada tanaman dapat resisten terhadap 
degradasi oleh enzim protease di dalam silo ataupun rumen 
(Kondo et al., 2004). Tanin adalah suatu nama deskriptif umum 
untuk satu kelompok substansi fenolik polimer yang mampu 
menyamak kulit atau mempresipitasi gelatin dari cairan, suatu 
sifat yang dikenal dengan astringent. Tanin terbentuk dari 
senyawa fenol yang berikatan atau bergabung dengan senyawa 
fenol-fenol yang lain sehingga membentuk polifenol dan pada 
akhirnya membentuk senyawa tanin (Pansera, 2004). 

Tanin mempunyai kemampuan mengendapkan protein, 
karena tanin mengandung sejumlah kelompok ikatan fungsional 
yang kuat dengan molekul protein yang selanjutnya akan 
menghasilkan ikatan silang yang besar dan komplek yaitu 
protein tanin. Tanin mempunyai berat molekul 0,5-3 KD. Tanin 
alami larut dalam air dan memberikan warna pada air, warna 



larutan tanin bervariasi dari warna terang sampai warna merah 
gelap atau coklat, karena setiap tanin memiliki warna yang khas 
tergantung sumbernya (Ahadi, 2003). Struktur inti tanin dapat 
dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 
Gambar 2.1 Struktur Inti Tanin (Robinson, 1995) 

 
Tanin merupakan salah satu tipe dari senyawa metabolit 

sekunder yang mempunyai karakteristik sebagai berikut (Giner 
dan Cannas, 2001) : 
1. Merupakan senyawa oligomer dengan satuan struktur yang 
     bermacam-macam dengan gugus fenol bebas 
2. Berat molekul antara 100 sampai 20.000 
3. Larut dalam air 
4. Mampu berikatan dengan protein dan terbentuk kompleks 
tanin-protein. 

Tanin pada tanaman diklasifikasikan sebagai tanin 
terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Tanin terhidrolisis 
merupakan jenis tanin yang mempunyai struktur poliester yang 
mudah dihidrolisis oleh asam atau enzim, dan sebagai hasil 
hidrolisisnya adalah suatu asam polifenolat dan gula sederhana. 
Golongan tanin ini dapat dihidrolisis dengan asam, mineral 
panas dan enzim-enzim saluran pencernaan. Sedangkan tanin 
terkondensasi, yang sering disebut proantosianidin, merupakan 
polimer dari katekin dan epikatekin (Robinson, 1995). Tanin 
yang tergolong tanin terkondensasi, banyak terdapat pada 
buah-buahan, biji-bijian dan tanaman pangan, sementara yang 
tergolong tanin terhidrolisis terdapat pada bahan non-pangan 
(Makkar, 2003). Struktur tanin terhidrolisis dan terkondensasi 
dapat dilihat pada Gambar 2.2. 



 
        (a) Tanin Terhidrolisis                       (b) Tanin Terkondensasi 
 
Gambar 2.2 Struktur Tanin Terhidrolisis (a) dan Tanin Terkondensasi 
                     (b) (Dennis et al., 2005) 

 
 
 Ekstrak tanin dapat digunakan sebagai bahan pewarna 
dan bahan penyamak. Bahan pewarna menghasilkan warna 
kuning, coklat-coklat tua sampai coklat kemerahan. Bahan 
penyamak berupa tanin berfungsi untuk mengubah kulit (hewan) 
mentah yang labil menjadi kulit jadi yang stabil. Hasil tanin 
berbeda-beda dan dipengaruhi oleh (Kasmudjo, 2010) : 
a. Jenis tanaman  

Jenis tanaman yang berbeda, kadar tanin yang diperoleh 
juga berbeda. Jenis kulit akasia dan bakau mengandung 
tanin 30-35 %, pada tusam, mahoni, ketapang, waru dan 
soga mengandung tanin sebesar 12-25 %. 

b. Tanah dan iklim  
Tanaman yang tumbuh di daerah yang lebih subur dan basah 
iklimnya  mempunyai kadar tanin lebih banyak. 

c.  Umur tanaman 
Umumnya umur tanaman yang bertambah, kadar taninnya 
juga meningkat  (bertambah banyak). 



d.  Asal kulit batang pohon 
Pada bagian pangkal batang kulit kayunya mengandung 
tanin lebih banyak. 

e.  Cara Ekstraksi 
Cara ekstraksi dengan air panas menghasilkan tanin lebih 
banyak.  
 

Rendemen tanin sebagai pewarna bervariasi 
berdasarkan asal jenis tumbuhan asalnya, seperti soga jambal 
13-15 %; akasia 32-36 %; gambir 30-40 % dan eukaliptus 40-54 
%. Kualitas zat warnanya diuji berdasarkan ketahanan terhadap 
asam/keringat, cahaya/panas dan pencucian. Sementara untuk 
kualitasnya belum ada standar produknya (Kasmudjo, 2010). 
 
 
2.4 Ekstraksi Tanin 

Ekstraksi adalah pemisahan suatu zat dari campurannya 
dengan pembagian sebuah zat terlarut antara dua pelarut yang 
tidak dapat tercampur untuk mengambil zat terlarut tersebut dari 
satu pelarut ke pelarut yang lain (Rahayu, 2009). Faktor-faktor 
yang mempengaruhi laju ekstraksi antara lain (Utami, 2009) : 
1. Tipe persiapan sampel, 
2. Waktu ekstraksi, 
3. Kuantitas pelarut, 
4. Suhu pelarut, dan 
5. Tipe pelarut  

Diantara berbagai jenis metode pemisahan, ekstraksi 
pelarut atau disebut juga ekstraksi air merupakan metode 
pemisahan yang paling baik dan populer. Alasan utamanya 
adalah bahwa pemisahan ini dapat dilakukan baik dalam tingkat 
makro ataupun mikro. Prinsip metode ini didasarkan pada 
distribusi zat terlarut dengan perbandingan tertentu antara dua 
pelarut yang tidak saling bercampur. Teknik ini dapat 
dipergunakan untuk kegunaan preparatif, pemurnian, 
memperkaya, pemisahan serta analisis pada semua skala kerja 
(Khopkar, 2003). 

 



Pengolahan tanin yang lazim adalah dengan ekstraksi 
bahan dalam bentuk komponen kecil (rajangan, ketaman, 
serbuk). Ekstraksi dilakukan berulang-ulang dengan air panas 
(perebusan) yang dilanjutkan dengan penyaringan dan 
pengeringan. Sehingga ekstrak yang didapat berupa cairan dan 
padatan (Kasmudjo, 2010). 

Salah satu metode ekstraksi panas yaitu soxhletasi. 
Soxhletasi merupakan penyarian simplisia secara 
berkesinambungan, cairan penyari dipanaskan sehingga 
menguap, uap cairan penyari terkondensasi menjadi molekul-
molekul air oleh pendingin balik. Keuntungan metode ini adalah 
dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur yang lunak dan 
tidak tahan terhadap pemanasan secara langsung. 
Menggunakan pelarut yang lebih sedikit, waktu pemanasan 
dapat diatur. Sedangkan kerugian metode ini adalah karena 
pelarut didaur ulang ekstrak yang terkumpul pada wadah di 
sebelah bawah terus-menerus dipanaskan sehingga dapat 
menyebabkan reaksi penguraian oleh panas. Metode ini 
terbatas pada ekstraksi dengan pelarut murni atau campuran 
azeotropik dan tidak dapat digunakan untuk ekstraksi dengan 
campuran pelarut, karena uapnya akan mempunyai komposisi 
yang berbeda dalam pelarut cair di dalam wadah (Lazuardi, 
2010). 

 
 

2.5 Pelarut 

 Pelarut adalah benda cair atau gas yang melarutkan 
benda padat, cair atau gas, yang menghasilkan sebuah larutan. 
Pelarut paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari 
adalah air. Pelarut biasanya memiliki titik didih rendah dan lebih 
mudah menguap, meninggalkan substansi terlarut yang 
didapatkan. Untuk membedakan antara pelarut dengan zat yang 
dilarutkan, pelarut biasanya terdapat dalam jumlah yang lebih 
besar (Lazuardi, 2010). 
 Syarat utama penggunaan pelarut untuk ekstraksi 
senyawa organik yaitu non-toksik dan tidak mudah terbakar 
(nonflammable) walaupun persyaratan ini sangat sulit untuk 
dilaksanakan. Pelarut untuk ekstraksi senyawa organik terbagi 



menjadi golongan pelarut yang memiliki densitas lebih rendah 
dari pada air dan pelarut yang memiliki densitas lebih tinggi dari 
pada air. Beberapa pelarut yang biasa digunakan untuk 
ekstraksi diantaranya adalah metanol, etanol, etil asetat, aseton 
dan asetonitril dengan air dan atau HCl. Toksisitas pelarut yang 
digunakan merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan 
dalam ekstraksi antioksidan, karena zat antioksidan akan 
digunakan pada produk pangan fungsional sehingga 
keamanannya harus sangat diperhatikan (Mardawati dkk., 
2008). 
 
 
2.5.1 Etanol 

Etanol (C2H5OH) merupakan larutan yang jernih, tidak 
berwarna, volatil dan dengan bau khas. Alkohol memiliki titik 
beku -112,3ºC, titik didih 78,4ºC, serta memiliki kekentalan pada 
suhu 20ºC sebesar 0,0141. Alkohol juga dapat terbakar pada 
titik nyala 18,3oC. Dalam konsentrasi tinggi, akan menyebabkan 
rasa terbakar saat kontak dengan kulit. Etanol merupakan 
kelompok alkohol, dimana molekulnya mengandung gugus 
hidroksil (-OH) yang berikatan dengan atom karbon. Etanol 
dibuat sejak jaman dahulu dengan cara fermentasi gula. Proses 
ini banyak digunakan di industri dengan bahan mentah berupa 
gula. Etanol larut dalam air dan banyak pelarut organik. Seperti 
air, alkohol dan fenol dapat membentuk ikatan hidrogen, karena 
adanya ikatan hidrogen ini, maka alkohol dan fenol mempunyai 
titik didih yang lebih tinggi dari senyawa lain yang mempunyai 
berat formula yang sama (Lazuardi, 2010). 
 
 
2.5.2 Aseton 

 Aseton (dimetyl ketone, 2-propanone) dengan rumus 
molekul CH3COCH3 merupakan cairan tidak bewarna. Aseton 
memiliki titik didih 56,5oC. Aseton dapat membentuk komponen-
komponen crystalline seperti aseton sodium bisulfate. Reduksi 
menyebabkan aseton berubah menjadi pinacol, isopropyl 
alkohol atau propane. Aseton digunakan sebagai reaction 



intermediate untuk produksi komponen-komponen lain. Aseton 
juga dapat digunakan sebagai direct solvent untuk industri 
coating, thinner, cairan pembersih, acrylic, nitrocellulose, 
industri cat dan pelarut polar di laboratorium (Mayangsari dan 
Hanifia, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III METODE PENELITIAN 
 
 
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknologi 
Agrokimia, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Waktu 
pelaksanaannya dimulai Mei 2013 sampai dengan Januari 2014. 
 
3.2 Alat dan Bahan Penelitian  

3.2.1 Alat 

 Alat yang digunakan dalam penelitian antara lain 
baskom, pisau, oven,  timbangan digital, blender, beaker glass, 
labu ukur, kertas saring dan kapas, soxhlet, kompor listrik, 
spatula, erlenmeyer, corong, rotary vacuum evaporator, gelas 
ukur dan botol sampel. Alat yang digunakan untuk analisis 
antara lain pH meter, spektrofotometer, sentrifuse, densitometer 
dan color reader. 
 
 
3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan antara lain daun alpukat yang tua 
(yang dekat dengan pangkal dan berwarna hijau tua), beberapa 
jenis pelarut yaitu etanol 95 % (teknis) dan aseton (teknis). 
Bahan yang digunakan untuk analisis yaitu aquades, etanol 
70%, silicagel 60 F254, etil asetat, asam asetat dan asam formiat. 
 
 
3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Alur Penelitian 

Alur penelitian meliputi perumusan masalah hingga 
kesimpulan. Diagram alir kerja penelitian dapat dilihat pada 
Gambar 3.1. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Gambar 3.1 Diagram Alir Kerja Penelitian 
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3.3.2 Rancangan Percobaan 

Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan 
Acak Kelompok (RAK) menggunakan 2 faktor. Faktor pertama 
terdiri dari tiga level dan faktor kedua terdiri dari 2 level. 
Perlakuan dilakukan dengan pengulangan sebanyak 3 kali 
sehingga didapat 18 satuan percobaan.  

Faktor I adalah proporsi pelarut (P) yaitu: 
P1 = Etanol 95 % : Aseton (3 : 0) 
P2 = Etanol 95 % : Aseton (3 : 1) 
P3 = Etanol 95 % : Aseton (3 : 2) 
 
Faktor  II adalah waktu ekstraksi (T) yaitu: 
T1 = 150 menit    
T2 = 180 menit   
 
Dari kedua faktor tersebut diperoleh kombinasi perlakuan 
sebagai berikut: 
P1T1 : Etanol 95 % :Aseton (3:0) dan waktu ekstraksi 150 menit  
P1T2 : Etanol 95 % :Aseton (3:0) dan waktu ekstraksi 180 menit 
P2T1 : Etanol 95 % :Aseton (3:1) dan waktu ekstraksi 150 menit 
P2T2 : Etanol 95 % :Aseton (3:1) dan waktu ekstraksi 180 menit 
P3T1 : Etanol 95 % :Aseton (3:2) dan waktu ekstraksi 150 menit 
P3T2 : Etanol 95 % :Aseton (3:2) dan waktu ekstraksi 180 menit 
 
 
3.3.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain : 
1.  Bahan baku yang digunakan adalah daun alpukat tua (yang 

dekat dengan pangkal). 
2. Penelitian dilakukan pada skala laboratorium dengan 

 menggunakan waktu ekstraksi 150 menit dan 180 menit. 
3. Pelarut atau bahan pengekstrak yang digunakan dalam 

 penelitian antara lain etanol 95 (teknis) dan aseton (teknis) 
 dengan proporsi 3:0; 3:1 dan 3:2. 

4.  Ekstraksi dilakukan dengan metode soxhletasi menggunakan 
alat ekstraksi soxhlet dengan menggunakan suhu 
pemanasan 80oC. Kemudian ekstrak dievaporasi dengan 



 rotary vacuum evaporator dengan menggunakan suhu 
 pemanasan di bawah titik didih pelarut yang digunakan.  

5. Pewarna alami yang dihasilkan berbentuk cairan yang 
 merupakan ekstrak kasar (crude). 

6. Analisis perlakuan yang dilakukan antara lain analisis 
 rendemen, pH, absorbansi dan total tanin, serta 
 menentukan kondisi ekstraksi pewarna alami yang terbaik. 

 
 
3.4 Pelaksanaan Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian terdiri dari ekstraksi pewarna 
alami dari daun alpukat dan pengujian analisis perlakuan. 
Ekstraksi daun alpukat sesuai dengan rancangan percobaan 
yang telah ditetapkan yaitu kajian proporsi pelarut dan waktu 
ekstraksi. Sedangkan analisis perlakuan dilakukan untuk 
mengetahui kualitas hasil ekstraksi daun alpukat, meliputi 
rendemen, pH, total tanin dan absorbansi, serta pengujian 
warna pada perlakuan terbaik dengan menggunakan alat color 
reader. 
 
 
3.4.1 Ekstraksi Daun Alpukat 

Ekstraksi pewarna alami dari daun alpukat memiliki 
beberapa tahapan sebagai berikut : 
1. Daun alpukat dicuci sampai bersih. 
2. Setelah pencucian, dilakukan pemisahan daun dari tulang 

daun kemudian dikeringkan dalam oven dengan 
menggunakan suhu 800 C selama kurang lebih 5 jam. Daun 
alpukat tersebut kemudian dikeringkan dan dihaluskan 
menjadi serbuk dengan blender. Pengeringan dilakukan 
untuk mengurangi kadar air dalam daun alpukat sehingga 
diharapkan proses ekstraksi berlangsung lebih cepat. Selain 
itu juga untuk memperluas permukaan sampel sehingga 
kontak antara sampel dan pelarut semakin mudah. 

3. Daun alpukat yang telah diblender ditimbang sebanyak 10 
gram, kemudian dibungkus (dilapisi) dengan kapas dan 
kertas saring. 



4. Setelah itu sampel yang telah dibungkus kapas dan kertas 
saring dimasukkan ke dalam soxhlet dan diekstraksi 
menggunakan pelarut sesuai dengan perlakuan jenis pelarut 
yaitu menggunakan etanol 95% dan aseton dengan 
perbandingan etanol 95% dan aseton 3:0; 3:1 dan 3:2, 
masing-masing sebanyak 300 mL, serta menggunakan 
perlakuan waktu ekstraksi yaitu selama 150 menit dan 180 
menit. Ekstraksi secara soxhletasi menggunakan suhu 
pemanasan 800 C. 

5. Hasil ektraksi dengan soxhletasi kemudian disaring dengan 
kertas saring dan dipisahkan dari endapannya. 

6. Ekstrak daun alpukat kemudian dievaporasi menggunakan 
rotary vacuum evaporator untuk menghilangkan pelarut 
dalam ekstrak, dengan suhu di bawah titik didih pelarut. Pada 
perlakuan dengan proporsi pelarut 3:0 digunakan suhu 60oC, 
sedangkan proporsi pelarut 3:1 dan 3:2 menggunakan suhu 
500 C. Evaporasi dilakukan sampai pelarut pada labu 
pemisah tidak menetes lagi, sehingga dihasilkan ekstrak 
kasar daun alpukat yang diharapkan sudah tidak 
mengandung pelarut. 

 
Diagram alir pembuatan ekstrak pewarna alami dari daun 

alpukat dapat dilihat pada Gambar 3.2 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan Ekstrak Pewarna Alami Daun 
                   Alpukat (Modifikasi Bahan dan Pelarut) (Shinta dkk., 2008) 

 



3.5 Pengamatan dan Analisis Data 

Penelitian ekstraksi pewarna alami dari daun alpukat 
dilakukan untuk menganalisis atau mempelajari hasil ekstraksi 
yang telah dicapai setelah diperoleh titik optimal terhadap 
rendemen (Tensiska dkk., 2007), pH (Saati, 2005), kadar tanin 
dengan menggunakan metode Kromatrografi Lapis Tipis (KLT) – 
Densitometri (Sudarmadji, 1996) dan absorbansi dengan 
spektrofotometer UV-Vis (Khopkar, 2003). Hasil perlakuan 
terbaik dilakukan uji warna dengan color reader (Saati, 2004). 

Data hasil pengamatan yang didapatkan kemudian 
dianalisis menggunakan analisis ragam ANOVA (α=0,05). 
Apabila interaksi perlakuan berbeda nyata maka dilanjutkan 
dengan uji  DMRT 5% dan jika hanya faktor tunggal yang 
berbeda nyata maka dilanjutkan dengan uji BNT 5% (Gaspers, 
1992).  Penentuan perlakuan yang optimal atau perlakuan 
terbaik pada ekstraksi pewarna alami dari daun  alpukat 
dilakukan uji dengan metode Multiple Atribute. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 Rendemen Ekstrak Kasar Daun Alpukat 

 Rendemen merupakan salah satu parameter yang penting 

dalam pembuatan suatu produk, dalam suatu industri. Rendemen 
merupakan persentase untuk bagian yang dapat diekstrak dari 
bahan mentah. Pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa 
rerata rendemen ekstrak daun alpukat berkisar antara 52,57 % - 
76,2 %. Hasil penelitian menunjukkan rendemen dengan waktu 
ekstraksi 150 menit menghasilkan rendemen yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan waktu ekstraksi 180 menit. Hal ini dapat 
dilihat pada Gambar 4.1. 
 

 
        

Gambar 4.1 Grafik rerata rendemen ekstrak daun alpukat 

 
 Dari Gambar 4.1 dapat diketahui adanya perbedaan 
rendemen ekstrak daun alpukat pada penelitian dengan waktu 
ekstraksi 150 menit dengan waktu ekstraksi 180 menit. 
Berdasarkan grafik, nilai rendemen terbesar terdapat pada 
ekstraksi dengan waktu ekstraksi 150 menit yaitu berkisar 65,6 
– 76,2%. Perbedaan proporsi pelarut etanol 95% : aseton juga 
menunjukkan perbedaan rendemen ekstrak yang dihasilkan. 
Proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut aseton yang 
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lebih banyak menghasilkan ekstrak dengan rendemen yang 
lebih rendah. Hal ini menunjukkan proporsi pelarut dan waktu 
ekstraksi yang digunakan dapat memengaruhi rendemen 
ekstrak yang dihasilkan. 
 Pada analisis ragam (Lampiran 3) menunjukkan 
perbandingan pelarut yang digunakan berpengaruh nyata pada 
penelitian ini. Namun, data ini menunjukkan tidak ada interaksi 
yang nyata antara faktor proporsi pelarut dengan waktu 
ekstraksi. Pengaruh waktu ekstraksi juga tidak berbeda nyata 
terhadap rendemen ekstrak. Pengaruh perlakuan perbandingan 
pelarut dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1 Rerata rendemen ekstrak daun alpukat dengan 
                    perlakuan proporsi pelarut   

Proporsi Pelarut Rerata rendemen (%) Notasi 

3:0 
3:1 
3:2 

71,22 
74,15 
59,08 

a 
a 
b 

BNT 14,12 
Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan beda nyata BNT 5 % 

 
 Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui nilai rerata 
rendemen antara perlakuan perbandingan pelarut etanol 95 % 
dengan aseton berbeda nyata. Dari hasil yang diperoleh, 
diketahui ekstrak dengan perbandingan pelarut 3:1 memiliki 
rerata rendemen yang lebih tinggi yaitu sebesar 74,15 %. Hal ini 
diduga senyawa dalam daun alpukat yang terekstrak dengan 
pelarut etanol 95 % : aseton = 3:1 memiliki kepolaran yang 
sesuai sehingga dapat menghasilkan rendemen paling tinggi. 
Dengan kata lain perbandingan 3:1 memiliki komposisi pelarut 
yang tepat untuk mengekstrak daun alpukat. Rendemen ekstrak 
yang berbeda pada setiap perlakuan bergantung pada 
kemampuan masing-masing pelarut yang digunakan untuk 
menarik zat warna. Zat warna tanin merupakan senyawa polar 
maka akan larut baik di dalam pelarut-pelarut yang bersifat polar 
(Tensiska, 2007), dimana pelarut polar pun memiliki tingkat 
kepolaran yang berbeda-beda. Adanya tingkat polaritas dan 
kemampuan ionisasi pada pelarut, menunjukkan kemampuan 
pelarut untuk beriteraksi dan melarutkan senyawa kimia.  



Tinggi rendahnya rendemen yang dihasilkan bergantung 
kemampuan dan polaritas pelarut yang digunakan. Etanol 
merupakan pelarut yang bersifat polar dan dapat larut dalam air, 
sehingga juga dapat melarutkan komponen yang mudah larut 
dalam air. Sedangkan aseton merupakan pelarut yang memiliki 
tingkat polaritas menengah, sehingga dapat melarutkan 
berbagai macam senyawa. Sehingga gabungan pelarut etanol 
95% dan aseton dengan tingkat kepolaran yang berbeda diduga 
dapat menghasilkan rendemen yang lebih besar. Sebagaimana 
menurut Lazuardi (2010), rendemen zat warna yang dihasilkan 
berbeda pada setiap perlakuan dikarenakan kemampuan 
pelarut dalam mendegradasi atau menghancurkan dinding-
dinding sel partikel-partikel padatan bahan yang diekstrak 
berbeda, sehingga zat warna yang larut di dalam pelarut juga 
akan berbeda mengakibatkan rendemen zat warna yang 
dihasilkan akan berbeda pula.  

Namun, nilai rendemen ekstrak yang didapatkan 
bukanlah ekstrak murni tanin. Pada proses evaporasi, hanya 
pelarut saja yang diuapkan sehingga ekstrak masih 
mengandung air. Selain itu juga dimungkinkan terdapat zat 
pengotor atau senyawa lain yang ikut terekstrak. Sebagaimana 
menurut Irianty dkk. (2000) bahwa ekstrak tanin tidak dapat 
murni 100% dikarenakan selain terdiri dari tanin, juga terdapat 
zat non tanin yang teresktrak seperti glukosa dan hidrokoloid 
yang memiliki berat molekul yang tinggi. 

 

4.2 pH Ekstrak Daun Alpukat 

Tingkat keasaman / pH merupakan salah satu faktor 
yang mempengaruhi hasil pencelupan pada proses pewarnaan 
tekstil. Pencelupan dengan penambahan alkali mempunyai 
pengaruh menambah penyerapan meskipun kerap kali 
dipergunakan soda abu untuk mengurangi kesadahan air yang 
dipakai atau memperbaiki kelarutan zat warna (Arifin, 2009). 
Dari hasil penelitian diketahui nilai rerata pH ekstrak daun alpukat 
berkisar 4,35 – 4,58. Nilai pH ekstrak yang didapat bersifat asam. 
Tanin memiliki sifat umum yaitu memiliki gugus phenol dan bersifat 
koloid. Oleh karena itu di dalam air bersifat koloid dan asam lemah. 
Nilai rerata pH ekstrak dapat dilihat pada Gambar 4.2. 



 

 
 

Gambar 4.2 Grafik rerata pH ekstrak pekat daun alpukat 

 
 Dari grafik rerata pH, dapat diketahui pH tertinggi 
terdapat pada ekstrak dengan perlakuan proporsi pelarut etanol 
95 % : aseton = 3:0 dengan waktu ekstraksi 150 menit. 
Sedangkan pada perlakuan dimana penambahan pelarut 
aseton, pH ekstrak yang dihasilkan paling rendah. Hasil pH 
ekstrak yang didapat menunjukkan adanya pengaruh perlakuan 
terhadap pH ekstrak daun alpukat yang dihasilkan. 
 Pada hasil analisis ragam pH (Lampiran 4), 
menunjukkan bahwa perlakuan proporsi pelarut memberikan 
beda nyata terhadap pH ekstrak daun alpukat. Namun waktu 
ekstraksi tidak berpengaruh nyata terhadap pH ekstrak. Begitu 
juga dengan interaksinya tidak menunjukkan interaksi yang 
nyata antara faktor proporsi pelarut dengan waktu ekstraksi. 
Pengaruh masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 
4.2. 
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Tabel 4.2 Rerata pH ekstrak daun alpukat dengan perlakuan      
                 proporsi pelarut   

Proporsi Pelarut Rerata pH Notasi 

3:0 
3:1 
3:2 

4,54 
4,51 
4,41 

a 
a 
b 

BNT 0,13 
Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan beda nyata BNT 5 % 

 
 Dari Tabel 4.2 dapat diketahui ekstrak daun alpukat 
dengan perlakuan proporsi pelarut 3:0 dan 3:1 dengan 3:2 
berbeda nyata terhadap pH ekstrak. Perlakuan proporsi pelarut 
3:0 memiliki rerata pH tertinggi sebesar 4,54. Dengan kata lain, 
semakin banyak pelarut aseton yang digunakan, ekstrak yang 
dihasilkan menghasilkan pH lebih rendah. Hal ini disebabkan 
pelarut yang memiliki pH berbeda dapat mempengaruhi nilai pH 
ekstrak daun alpukat saat proses ekstraksi. Penggunaan jenis 
pelarut yang berbeda menyebabkan perbedaan tingkat 
keasaman (pH) yang berpengaruh terhadap kestabilan 
senyawa. Diketahui nilai pH etanol 5,32 dan pH aseton 5,69 
(Pokorny et al., 2001). Namun pada hasil analisis ragam, pada 
perlakuan dengan perbandingan pelarut aseton yang lebih 
banyak menghasilkan pH yang lebih rendah. Hal ini karena 
dimungkinkan pelarut yang digunakan adalah pelarut teknis 
yang mungkin dipengaruhi oleh kandungan air yang terkandung.  
 

4.3 Total Tanin Ekstrak Daun Alpukat 

Tanin adalah senyawa organik kompleks yang berasal 
dari berbagai jenis tumbuhan rasanya pahit dan kelat. Tanin 
juga merupakan senyawa yang terkandung dalam bahan yang 
dapat dimanfaatkan sebagai pewarna dan penyamak 
(Kasmudjo, 2010). Dalam tumbuh-tumbuhan tanin hampir 
terdapat pada semua organ seperti batang,daun, biji, kulit buah 
dan kulitnya. Pengukuran kadar tanin ekstrak daun alpukat pada 
penelitian ini menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis 
(KLT). Kromatografi lapis tipis merupakan suatu metode 
pemisahan komponen senyawa kimia didasarkan atas 
perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran 



tersebut diantara dua fase yaitu fase diam (padat atau cair) dan 
fase gerak (cair atau gas) (Hayani dan Sukmasari, 2005). Fase 
diam atau adsorben yang digunakan pada penelitian ini adalah 
silicagel 60 F254 karena adsorben ini pada umumnya digunakan 
untuk senyawa-senyawa polar. Sedangkan fase gerak atau 
eluen yang digunakan adalah etil asetat, asam asetat, asam 
formiat dan air (100:11:11:27). Dari pengukuran dengan 
kromatografi lapis tipis diketahui nilai Rf sebesar 0,82. Nilai Rf 

(Retrogradation Factor) merupakan nilai yang menunjukkan 
ukuran kecepatan migrasi suatu senyawa pada kromatogram. 
Nilai Rf ini didefinisikan sebagai perbandingan antara jarak yang 
ditempuh senyawa dengan jarak yang ditempuh pengembang 
(Akhyar, 2010). Nilai Rf yang didapat kemudian dibandingkan 
dengan nilai Rf standar tanin untuk menentukan kadar tanin 
ekstrak. 

Dari kadar tanin dapat dihitung total tanin ekstrak daun 
alpukat. Total tanin terekstrak adalah kandungan tanin yang 
terdapat pada ekstrak kasar daun alpukat. Nilai rendemen yang 
diapatkan belum merupakan rendemen murni tanin, karena 
dimungkinkan masih mengandung air dan senyawa lain, 
sehingga dihitung total tanin teresktrak dengan mengalikan 
volume ekstrak kasar dengan kadar tanin. Dari hasil 
perhitungan, diketahui total tanin yang terkandung dalam 
ekstrak berkisar 15,81 – 22,07 %. Hasil penelitian menunjukkan 
ekstrak daun alpukat dengan perlakuan waktu esktraksi 180 
menit memiliki total tanin lebih tinggi dibandingkan dengan 
waktu ekstraksi 150 menit. Sementara perbedaan proporsi 
pelarut juga menyebabkan total tanin terekstrak berbeda. Hal ini 
dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 



 
 

Gambar 4.3 Grafik rerata total tanin ekstrak daun alpukat 

  
Dari grafik rerata total tanin ekstrak daun alpukat, dapat 

diketahui nilai total tanin tertinggi pada perlakuan waktu 
ekstraksi 180 menit dan perlakuan proporsi pelarut 3:0 dan 3:2. 
Hal ini menunjukkan adanya pengaruh proporsi pelarut dan 
waktu ekstraksi yang digunakan dalam ekstraksi tanin dari daun 
alpukat. Hal ini diduga karena kemampuan pelarut yang 
berbeda sehingga menyebabkan banyaknya tanin yang 
terekstrak juga berbeda-beda. Selain itu juga, waktu ekstraksi 
berhubungan dengan kontak atau difusi antara larutan 
pengekstrak dengan bahan yang diekstrak. Semakin sempurna 
kontak antara pelarut dengan bahan maka senyawa yang akan 
diekstrak akan semakin maksimal (Shinta, 2008). 
 Pada data analisis ragam rerata total tanin (Lampiran 5), 
diketahui bahwa proporsi pelarut dan waktu ekstraksi berbeda 
nyata terhadap total tanin ekstrak. Dengan kata lain pelarut dan 
waktu ekstraksi mempengaruhi nilai tanin yang terekstrak. 
Begitu juga dengan interaksi antara faktor proporsi pelarut 
dengan waktu ekstraksi menunjukkan interaksi yang nyata. 
Pengaruh interaksi perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.3 . 
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Tabel 4.3 Rerata total tanin ekstrak daun alpukat dengan 
                    perlakuan proporsi pelarut dan waktu ekstraksi  

Perlakuan 

Rerata (%) Notasi Proporsi 
Pelarut 

Waktu 
(menit) 

3:0 
150 20,08 d 

180 22,07 e 

3:1 
150 17,65 b 

180 20,22 d 

3:2 
150 19,01 c 

180 15,81 a 

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan beda nyata BNT 5 % 

 
 Dari tabel dapat diketahui rerata total tanin dengan 
perlakuan proporsi pelarut dan waktu ekstraksi memiliki 
pengaruh beda nyata. Dengan kata lain proporsi pelarut dengan 
waktu ekstraksi berpengaruh pada total tanin ekstrak yang 
dihasilkan. Pelarut yang memiliki tingkat kepolaran yang sama 
dengan senyawa tanin diekstrak menggunakan waktu yang 
lebih lama akan menghasilkan senyawa tanin yang terekstrak 
juga akan lebih maksimal. Hal ini diduga disebabkan karena 
sifat kepolaran pelarut yang berbeda sehingga kemampuan 
untuk mengekstrak tanin pun berbeda pula. Menurut Effendy 
(2006), suatu molekul bersifat polar apabila tersusun atas atom-
atom yang berbeda dan molekul yang tersusun atas atom-atom 
yang sama.. Robinson (1995) juga menyatakan semakin banyak 
gugus hidroksil suatu senyawa fenol memiliki tingkat kelarutan 
dalam air dan pelarut polar semakin besar. Struktur senyawa 
tanin tersusun atas atom-atom yang berbeda dan tanin memiliki 
gugus hidroksi lebih dari satu dan memiliki momen dipol tidak 
sama dengan nol (μ ≠ 0) yang menyebabkan tanin bersifat 
polar, sehingga harus dilarutkan dengan pelarut yang bersifat 
polar.  

Kepolaran suatu pelarut dapat dilihat dari momen dipole, 
konstanta dielektrik dan kelarutannya dalam air. Konstanta 
dielektrik marupakan konstanta yang menunjukkan suatu bahan 
memiliki daya hantar arus yang sangat kecil atau bahkan hampir 



tidak ada. Pada bahan dielektrik, semua elektron terikat dengan 
kuat pada intinya, sehingga bagian-bagian positif dan negatifnya 
terikat bersama-sama sehingga tiap aliran massa tidak 
merupakan perpindahan dari muatan. Karakteristik pelarut 
etanol dan aseton berdasarkan konstanta dielektriknya dapat 
dilihat pada Tabel 4.4. 
 
Tabel 4.4 Sifat beberapa pelarut organik  

Pelarut Rumus Kimia 
Konstanta 
dielektrik 

Sifat 

n – heksana 
CH3-CH2-CH2-

CH2 

-CH2-CH3 
2.0 Non – polar 

Aseton CH3-C(=O)-CH3 21 Polar 
Aprotik Etanol CH3-CH2-OH 30 Polar Protik 

Metanol CH3-OH 33 Polar Protik 

Air H-O-H 80 Polar Protik 

 Sumber : Markom dkk., 2007 

 
Dari tabel 4.4 diketahui tingkat kepolaran etanol dan 

aseton berbeda. Etanol merupakan pelarut polar protik, dimana 
senyawa yang memiliki rumus umum ROH yang menunjukkan 
atom hidrogen menyerang atom elektronegatif. Sedangkan 
aseton merupakan pelarut polar aprotik yang merupakan 
molekul yang mengandung ikatan O-H. Oleh karena itu 
diketahui etanol memiliki tingkat kepolaran yang lebih polar 
dibandingkan dengan aseton, sehingga diduga etanol dapat 
mengekstrak tanin lebih maksimal. Pada hasil penelitian, 
ekstrak yang memiliki rerata total tanin terekstrak paling tinggi 
adalah ekstrak dengan perlakuan pelarut etanol 95%. Hal ini 
karena kepolaran etanol 95% dengan senyawa tanin memiliki 
tingkat kepolaran yang hampir sama. 
 Perlakuan waktu ekstraksi juga mempengaruhi total 
tanin ekstrak yang dihasilkan. Dari tabel 4.3 juga diketahui total 
tanin tertinggi didapat pada perlakuan waktu ekstraksi 180 
menit. Hal ini dikarenakan semakin lama waktu ekstraksi, maka 
kontak antara pelarut dan bahan yang diekstrak juga akan 
semakin lama, sehingga ekstraksi senyawa pada bahan juga 



akan semakin banyak. Menurut Shinta (2008), waktu ekstraksi 
pada setiap bahan mempunyai batas optimum, dimana 
penambahan waktu melampaui batas optimumnya menjadi tidak 
berpengaruh, hal ini karena dimungkinkan senyawa yang sudah 
berpindah ke pelarut akan mengalami dekomposisi karena 
pemanasan yang terus menerus. Dengan kata lain waktu 
ekstraksi yang semakin lama akan menghasilkan tanin yang 
terekstrak lebih banyak, sampai titik optimumnya. 
 

4.4 Absorbansi Ekstrak Daun Alpukat 

 Absorbansi merupakan salah satu faktor penting yang 
menentukan kualitas pewarna. Absorbansi yang tinggi 
menunjukkan tingginya intensitas warna yang dimiliki oleh zat 
warna. Pada hasil penelitian ektraksi daun alpukat diketahui nilai 
absorbansi ekstrak berkisar antara 0,64 – 0,86. Hal ini 
menunjukkan nilai absorbansi yang baik, karena nilai absorbansi 
yang baik berkisar antara 0,2 – 1. Hal ini dapat dilihat pada 
Gambar 4.4. 

 

 
 

Gambar 4.4 Grafik rerata absorbansi ekstrak daun alpukat 
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ekstraksi 180 menit dan perlakuan proporsi pelarut 3:0 dan 3:1. 
Hal ini menunjukkan adanya pengaruh proporsi pelarut dengan 
perbandingan etanol 95% : aseton dan waktu ekstraksi terhadap 
absorbansi ekstrak yang dihasilkan.  

Pada hasil analisis ragam absorbansi (Lampiran 6), 
menunjukkan bahwa perlakuan waktu ekstraksi memberikan 
beda nyata terhadap absorbansi ekstrak daun alpukat. Namun 
perlakuan proporsi pelarut tidak berpengaruh nyata terhadap 
absorbansi ekstrak. Begitu juga dengan interaksinya tidak 
menunjukkan interaksi yang nyata antara faktor perbandingan 
pelarut dengan waktu ekstraksi. Pengaruh masing-masing 
perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
 
Tabel 4.5 Rerata absorbansi ekstrak daun alpukat dengan 
                    perlakuan waktu ekstraksi   

Waktu  Rerata Absorbansi Notasi 

150 menit 
180 menit 

0,69 
0,84 

a 
b 

BNT 0,075 
Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan beda nyata BNT 5 % 

 
 Dari Tabel 4.5 menunjukkan adanya pengaruh beda 
nyata absorbansi pada ekstrak dengan perlakuan waktu 
ekstraksi 150 menit dan 180 menit. Hasil perhitungan analisis 
ragam juga menunjukkan rerata absorbansi ekstrak tertinggi 
terdapat pada perlakuan waktu ekstraksi 180 menit. Hasil ini 
menunjukkan semakin lama waktu ekstraksi yang digunakan 
dalam proses ekstraksi, maka absorbansi juga akan semakin 
tinggi. Hal ini dikarenakan total tanin yang diekstrak cukup 
banyak (Lampiran 5), sehingga warna yang didapatkan memiliki 
intensitas warna yang baik. Dalam Lampiran 5 diketahui nilai 
total tanin tertinggi terdapat pada perlakuan waktu ekstraksi 180 
menit. Dengan kata lain, absorbansi sebanding dengan kadar 
tanin yang dikandung ekstrak. Sebagaimana yang dikatakan 
Ariviani (2010) bahwa kadar zat warna yang diekstrak 
sebanding dengan absorbansinya. Begitu juga menurut Nur dkk. 
(2005) bahwa semakin lama waktu ekstraksi, maka konsentrasi 
pewarna dalam solven (pelarut) akan semakin besar. Hal ini 
disebabkan adanya laju difusi pewarna antara permukaan 



Panjang 

Gelombang (nm) 

 

No. P/V 
Wavelength 

(nm) 
Abs. 

1 ↑ 325.00 0.893 

2 ↑ 614.00 0.005 

 

padatan dan badan utama cairan pelarut sehingga mencapai 
kesetimbangan.   
 Pengamatan absorbansi pada ekstrak daun alpukat 
dilakukan untuk mengetahui indikasi keberadaan komponen 
tanin berdasarkan nilai panjang gelombang. Nilai absorbansi 
juga dapat menunjukkan kualitas pewarna. Pengukuran 
absorbansi dengan spektrofotometer juga menunjukkan nilai 
panjang gelombang, yang dapat mengidentifikasikan warna dari 
ekstrak yang dihasilkan. Spektrum yang diabsorpsi oleh suatu 
senyawa adalah sejumlah sinar yang diserap oleh suatu 
senyawa pada panjang gelombang tertentu. Ekstrak daun 
alpukat yang dihasilkan, dilihat secara kasat mata berwarna 
coklat. Pada pengukuran dengan spektrofotometer memiliki 
beberapa puncak panjang gelombang. Pada puncak dengan 
absorbansi tertinggi diketahui panjang gelombang sebesar 325 
nm, dapat dilihat seperti pada Gambar 4.5. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Gambar 4.5 Pengukuran absorbansi ekstrak daun alpukat 
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Gambar 4.5 merupakan pengukuran spektrofotometri 
ekstrak daun alpukat yang memiliki nilai absorbansi tertinggi. 
Dari hasil pengukuran didapat dua panjang gelombang yaitu 
sebesar 325 nm dan 614 nm. Hasil pengukuran yang 
menghasilkan lebih dari satu panjang gelombang ini 
dikarenakan pengukuran menggunakan spektrofotometer UV-
Vis, dimana spektrofotometer yang digunakan dapat 
mengidentifikasi panjang gelombang sinar ultraviolet (UV) dan 
sinar tampak. Selain itu, setiap media atau sampel yang diukur 
akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu 
tergantung pada senyawa atau warna yang terbentuk. Sinar 
yang melewati suatu sampel akan terserap oleh senyawa-
senyawa dalam larutan tersebut. Intensitas sinar yang diserap 
tergantung pada jenis senyawa yang ada, konsentrasi dan tebal 
atau panjang larutan. Sebagaimana menurut Firdaus (2011) 
bahwa panjang gelombang cahaya UV dan tampak tergantung 
pada mudahnya eksitasi elektron. Molekul-molekul yang 
memerlukan lebih banyak energi untuk bertransisi, akan 
menyerap pada panjang gelombang yang lebih pendek. Molekul 
yang memerlukan energi yang lebih kecil akan menyerap 
panjang gelombang yang lebih besar. Sehingga senyawa yang 
menyerap cahaya dalam daerah tampak (senyawa berwarna) 
memiliki elektron yang lebih mudah bertransisi daripada 
senyawa yang menyerap pada panjang gelombang UV yang 
lebih pendek.  

Pada gambar 4.5 diketahui absorbansi tertinggi sebesar 
0,893 dengan panjang gelombang 325 nm. Nilai panjang 
gelombang ini menunjukkan daerah sinar ultraviolet. Spektrum 
yang terserap pada ultraviolet memiliki panjang gelombang 200-
400 nm. Sinar ultraviolet atau ultra ungu yang berarti di atas 
ungu merupakan sinar yang tidak dapat ditangkap oleh mata 
manusia., yang merupakan senyawa yang tidak berwarna, 
bening dan transparan. Walaupun tidak dapat dilihat oleh mata 
manusia, namun spektrum ini dapat dicatat/direkam oleh 
spektrofotometer UV. Spektrum absorpsi pada daerah ultraviolet 
ini menunjukkan karakteristik senyawa, yang juga penting untuk 
identifikasi kuantitatif pada ekstrak. Tanin mengandung sistem 
aromatik yang terkonjugasi, sehingga menunjukkan pita serapan 
yang kuat pada daerah ultraviolet dan tampak. Senyawa dengan 



ikatan rangkap terkonjugasi seperti tanin akan mengalami 
penyerapan radiasi pada panjang gelombang yang lebih besar 
dari 217 nm (Sastrohamidjojo, 2007). Identifikasi sinar ultraviolet 
yang diserap oleh larutan sampel dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
 
Tabel 4.6 Jenis Sinar dalam Berbagai Panjang Gelombang 

Penadahan 
Panjang Gelombang 

Satuan Umum Meter 

Sinar – X 10y – 104 Ǻ 10-12 – 10-8 

Utra ungu jauh 10 – 200 nm 10-2 – 2x10-7 

Ultra ungu dekat 200 – 400 nm 2x10-7 – 4x10-7 

Sinar tampak 400 – 750 nm 4x10-7 – 7,5x10-7 

Inframerah 0,75 – 1000 µm 7,5x10-7 – 1x10-3 

    Sumber : Khopkar, 2003 

  
 Pada puncak yang lain diketahui nilai panjang 
gelombang sekitar 614 nm. Panjang gelombang ini 
menunjukkan daerah sinar tampak, dimana merupakan cahaya 
yang dapat ditangkap oleh mata manusia yang memiliki panjang 
gelombang 400-700 nm. Senyawa berwarna akan memiliki satu 
atau lebih penyerapan spektrum yang tertinggi di daerah 
spektrum tampak (panjang gelombang). Biasanya cahaya 
tampak merupakan campuran dari cahaya yang mempunyai 
berbagai panjang gelombang. Daerah ultraviolet dan daerah 
tampak terjadi karena adanya perubahan energi elektron terluar 
dari molekul yang disebabkan adanya ikatan atau bukan ikatan 
(Sa‘adah, 2010). Panjang gelombang 614 nm menunjukkan 
ekstrak mengandung warna merah dengan warna 
komplementer hijau kebiruan. Panjang gelombang dan warna 
yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 4.7 Warna dan warna komplementer  

Panjang 
Gelombang (nm) 

Warna yang 
Diserap 

Warna 
Komplementer 

(Warna 
Pelengkap) 

400 – 435 Violet (ungu) Hijau Kekuningan 

435 – 480 Biru Kuning 

480 – 490 Biru Kehijauan Jingga 

490 – 500 Hijau Kebiruan Merah 

500 – 560 Hijau Ungu Kemerahan 

560 – 595 Hijau 
Kekuningan 

Ungu 

595 – 610 Jingga Biru Kehijauan 

610 – 680 Merah Hijau Kebiruan 

680 – 700 Ungu 
Kemerahan 

Hijau 

  Sumber : Sudarmadji dkk., 2010 

 
 Pada tabel, warna yang dihasilkan merupakan warna 
yang diserap oleh larutan. Cahaya yang diserap oleh suatu zat 
berbeda dengan cahaya yang ditangkap oleh mata manusia. 
Cahaya yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari disebut warna 
komplementer, yang juga merupakan warna pelengkap terdiri 
dari beberapa gabungan warna. Radiasi cahaya putih yang 
dilewatkan dengan panjang gelombang tertentu akan diserap 
(absorpsi) secara selektif dan radiasi yang lainnya akan 
diteruskan (tranmisi). Absorpsi maksimum dari larutan berwarna 
terjadi pada daerah warna yang berlawanan. Warna merah akan 
menyerap radiasi pada daerah hijau dan kuning akan menyerap 
radiasi pada daerah biru (Suarsa dkk., 2011). Sehingga dapat 
disimpulkan, warna ekstrak daun alpukat hasil penelitian dengan 
panjang gelombang 614 nm menyerap cahaya pada gelombang 
cahaya warna merah. Warna merah juga menyerap warna 
komplementernya yaitu cahaya warna hijau-biru. Dengan kata 
lain, ekstrak daun alpukat yang dihasilkan mengandung 
gabungan warna merah dengan warna komplementernya hijau 
dan biru, sehingga menghasilkan warna yang terlihat oleh mata 
berwarna cokelat. 
 Namun pada panjang gelombang 614 nm ini 
menghasilkan absorbansi yang rendah yaitu sebesar 0,005, 
yang menunjukkan kandungan zat warna sedikit. Hal ini 
dimungkinkan dalam ekstrak terdapat senyawa-senyawa lain 



yang tidak berwarna. Seperti pada penelitian Suarsa dkk. (2011) 
yang meneliti zat warna alam pada batang pisang kepok yang 
memiliki nilai absorbansi yang cukup rendah pada ekstrak 
dimungkinkan terdapat senyawa-senyawa polar yang tidak 
berwarna.  
 

4.5 Perlakuan Terbaik 

 Penentuan perlakuan yang optimal pada ekstraksi tanin 
dari daun alpukat, dilakukan uji perlakuan terbaik dengan 
menggunakan metode Multiple Attribute (Zeleny, 1982). 
Variabel pengamatan yang digunakan adalah variabel kualitas 
(meliputi pH, absorbansi dan total tanin) dan variabel kuantitas 
(rendemen). Parameter kualitas ekstrak tanin dari daun alpukat 
yang tinggi ditunjukkan dengan nilai absorbansi dan total tanin 
yang tinggi. Begitu juga dengan nilai pH, dikarenakan pH 
ekstrak yang didapat di bawah pH netral, maka nilai pH yang 
diharapkan adalah nilai yang maksimum. Variabel kuantitas 
yang baik juga ditunjukkan dengan nilai rendemen yang tinggi. 
Rendemen semakin tinggi menunjukkan proses ekstraksi yang 
semakin efisien. 
 Hasil uji dengan metode Multiple Attribute menunjukkan 
perlakuan yang terbaik adalah ekstraksi dengan perlakuan 
proporsi pelarut etanol 95% : aseton = 3:0 dengan waktu 
ekstraksi 180 menit. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan 
nilai L1, L2 dan L∞ yang memiliki nilai terkecil (Lampiran 7). 
Hasil perlakuan terbaik ini dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
 
Tabel 4.8 Hasil perlakuan terbaik ekstrak tanin dari daun 

alpukat menggunakan pelarut etanol 95% : aseton = 
3:0 dan waktu ekstraksi 180 menit 

Parameter 
Ekstrak Tanin dari 

Daun Alpukat 
Hasil Penelitian 

Keterangan 

Rendemen 68,07 % 
Belum terdapat 

standar mutu tanin 
pH 4,49 
Absorbansi 0,86 
Total Tanin 22,07 % 

 



 Standar mutu untuk tanin sebagai pewarna, baik kualitas 
maupun kuantitas belum tersedia. Rendemen tanin sebagai 
pewarna bervariasi berdasarkan jenis tumbuhan asalnya, 
seperti soga jambal 13-15 %; akasia 32-36 %; gambir 30-40 % 
dan eukaliptus 40-54 %. Rendemen ekstrak daun alpukat hasil 
penelitian menunjukkan nilai rendemen yang cukup tinggi. Nilai 
tersebut masih merupakan nilai rendemen ekstrak yang diduga 
masih mengandung senyawa lain ataupun bahan pengotor, 
bukan rendemen tanin murni.  

Namun, dilihat dari total tanin terekstrak sebesar 
22,07%, dapat dikatakan kandungan tanin teresktrak dalam 
daun alpukat cukup tinggi. Dilihat dari nilai Rf (Retrogradation 
Factor) ekstrak daun alpukat menghasilkan nilai Rf sebesar 
0,82. Pada penelitian ekstraksi tanin dari daun belimbing wuluh 
yang dilakukan Nurliana (2006), dimana pengujian kadar tanin 
menghasilkan nilai Rf berkisar antara 0,53 – 0,68. Sedangkan 
Nuraini (2002) mengektraksi tanin dari daun gamal, 
menghasilkan nilai Rf sebesar 0,7 yang mendekati nilai Rf 
standar yaitu 0,737. Hal ini menunjukkan kadar tanin yang 
cukup mendekati standar. Nilai Rf merupakan parameter 
karakteristik kromatografi lapis tipis. Nilai ini merupakan ukuran 
kecepatan migrasi suatu senyawa pada kromatogram. Nilai Rf  
ini didefinisikan sebagai perbandingan antara jarak yang 
ditempuh senyawa dengan jarak yang ditempuh pelarut 
pengembang.  
 pH rendemen yang didapat sebesar 4,49 merupakan 
nilai pH yang cukup baik. Hal ini dapat dibandingkan dengan 
penelitian ekstraksi tanin dari daun jambu biji oleh Sukardi dkk. 
(2007), dimana nilai pH ekstrak tanin daun jambu biji berkisar 
antara 4,21 – 4,49.  

Begitu juga nilai absorbansi ekstrak daun alpukat 
sebesar 0,86 dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan nilai 
absorbansi yang baik berkisar 0,2 – 1. Namun nilai absorbansi 
tersebut dihasilkan dari panjang gelombang daerah sinar 
ultraviolet, sehingga perlu analisis lebih jauh terkait absorbansi 
yang dihasilkan pada panjang gelombang yang menunjukkan 
sinar tampak karena memiliki nilai absorbansi yang rendah. 

 



4.6 Warna Ekstrak Daun Alpukat Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik (perlakuan pelarut etanol : aseton = 
3:0 dengan waktu 180 menit) dari hasil perhitungan kemudian 
diuji warna dengan color reader untuk mengetahui sumbangan 
keberadaan komponen pigmen yang dikandung pada ekstrak. 
Hasil pengukuran warna dengan color reader didapatkan nilai L* 
yang menunjukkan tingkat kecerahan ekstrak, nilai a* 
menunjukkan warna merah (a+) dan warna hijau (a-), serta nilai 
b* menunjukkan warna kuning (b+) dan warna biru (b-). Hasil 
pengukuran intensitas warna dengan color reader dapat dilihat 
pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Hasil pengukuran warna ekstrak daun alpukat dengan 
                color reader 

Pengukuran 
Perlakuan Terbaik 

TerTerbaik  (P1T2) 

L* 25,33 

a* +11 

b* +11,17 

  
 Dari hasil pengukuran nilai L* (tingkat kecerahan) 
ekstrak sebesar 25,33. Nilai L* menyatakan tingkat gelap terang 
dengan kisaran 0-100 dimana nilai 0 menyatakan 
kecenderungan warna hitam atau sangat gelap, sedangkan nilai 
100 menyatakan kecenderungan warna terang/putih. Tingkat 
kecerahan yang tinggi menunjukkan semakin pudarnya warna 
pada ekstrak, begitu juga sebaliknya tingkat kecerahan yang 
rendah menunjukkan sumbangan warna yang tinggi (Saati, 
2004). Nilai kecerahan ekstrak daun alpukat memiliki nilai 
kecerahan yang cukup rendah, yang menunjukkan sumbangan 
zat warna cukup tinggi, yang dapat dilihat dari hasil ekstrak yang 
berwarna coklat tua. Hal ini dikarenakan konsentrasi tanin pada 
ekstrak dengan perlakuan terbaik memiliki kadar yang tinggi, 
sehingga warna yang dihasilkan semakin gelap. Jika 
dibandingkan dengan pigmen antosianin pada buah naga merah 
dan bunga mawar masing-masing sebesar 25,60 dan 23,10 
(Saati, 2005), nilai L* ekstrak daun alpukat cukup baik, karena 



menunjukkan ekstrak mengandung zat warna sehingga 
menghasilkan warna yang pekat (coklat tua).  
 Suatu warna ekstrak pada umumnya tidak hanya 
diperoleh dari satu warna saja, melainkan merupakan gabungan 
beberapa warna. Suatu benda akan menyerap sinar dan akan 
memantulkannya ke mata manusia, sehingga menghasilkan 
warna. Dengan kata lain warna merupakan persepsi terhadap 
pantulan cahaya dari benda-benda yang kita lihat. Pada 
pengukuran dengan color reader, diperoleh nilai a* dan b* yang 
menunjukkan sumbangan warna ekstrak daun alpukat. Secara 
visual, warna yang dihasilkan ekstrak daun alpukat berwarna 
coklat tua. Berdasarkan nilai a* dan b* yang didapat inilah 
diketahui kombinasi warna yang membentuk warna coklat pada 
ekstrak daun alpukat yang dihasilkan. Tingkat kemerahan (a*) 
ekstrak yang bernilai positif menunjukkan bahwa warna coklat 
pada ekstrak daun alpukat mengandung warna merah. Tingkat 
kekuningan (b*) yang juga bernilai positif menunjukkan bahwa 
warna coklat pada ekstrak juga mengandung warna kuning. 
Pada pengukuran warna ini diketahui berdasarkan nilai a* dan 
b* yang didapat bahwa warna coklat pada ekstrak daun alpukat 
yang dihasilkan merupakan campuran merah dan kuning. 

Tingkat kemerahan (a*), tingkat kekuningan (b*) ekstrak 
daun alpukat yang dihasilkan dipengaruhi jenis pigmen yang 
dikandung. Pigmen hasil ekstraksi mempunyai nilai a+  dan b+ 

berarti ekstrak mengandung warna merah oranye. Menurut 
Fennema (2000), peningkatan nilai a*  (tingkat kemerahan) dan 
b* (tingkat kekuningan) yang cukup tinggi, menunjukkan adanya 
sumbangan warna pigmen dominan merah dan sebagian 
cenderung kearah merah orange. Dari hasil pengukuran yang 
didapat diketahui nilai a* (+11) dan b* (+11,17) menunjukkan 
sumbangan warna merah dan kuning memiliki komposisi 
sumbangan yang hampir sama. 

Pengukuran warna dapat dibandingkan dengan 
pengukuran warna berdasarkan panjang gelombang dengan 
spektrofotometer. Hasil pengukuran dengan spektrofotometer 
yang menghasilkan panjang gelombang sebesar 614 nm 
menunjukkan warna yang diserap adalah merah dan warna 
komplementer yang diserap adalah hijau-biru. Sehingga 
gabungan warna yang diserap dan warna komplementer ini 



menghasilkan warna coklat pada ekstrak yang dihasilkan. 
Sebagaimana menurut Suryantara (2008) bahwa campuran 
warna merah dan hijau menghasilkan warna coklat.   

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian ekstraksi tanin dari daun alpukat 
menunjukkan bahwa jenis pelarut berpengaruh nyata terhadap 
rendemen, pH dan total tanin. Sedangkan waktu ekstraksi 
berpengaruh nyata pada absorbansi dan total tanin. Ekstrak 
tanin dari daun alpukat terbaik diperoleh dari perlakuan dengan 
menggunakan perbandingan pelarut etanol 95% : aseton = 3:0 
dan waktu ekstraksi 180 menit.  

Karakteristik ekstrak daun alpukat yang dihasilkan 
adalah rendemen sebesar 68,07%; pH 4,49; total tanin sebesar 
22,07 % dan absorbansi 0,86. Pada pengukuran dengan 
spektrofotometer dihasilkan panjang gelombang sebesar 614 
nm, yang menunjukkan daerah warna merah yang menyerap 
warna komplementernya hijau-biru. Ekstrak perlakuan terbaik 
juga dilakukan pengukuran warna dengan color reader yang 
menunjukkan ekstrak mengandung warna merah (a* = +11) dan 
kuning (b*=+11,17), sehingga gabungan warna ini menghasilkan 
warna yang terlihat oleh mata berwarna cokelat. 
 
 
5.2 Saran 

 Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai stabilitas 
pewarna yang dihasilkan, karena pada umumnya pewarna alami 
bersifat sensitif terhadap beberapa faktor seperti waktu 
penyimpanan, suhu, pH, cahaya, udara ataupun kelembaban. 
Selain itu juga perlu adanya penelitian terkait aplikasi pewarna 
pada pewarnaan bahan tekstil dalam skala industri.  
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LAMPIRAN 
 
 
Lampiran 1. Prosedur Analisis 
1.1 Penentuan Rendemen (Tensiska dkk., 2007) 

Setelah pelarut diuapkan dengan rotavapor, didapatkan 
ekstrak pekat. Penentuan rendemen dilakukan dengan 
membandingkan berat ekstrak pekat tersebut dengan berat awal 
bahan. 

Rendemen =  

 

1.2 Penentuan pH (Saati, 2005) 

●  Sampel ekstrak dimasukkan ke dalam beaker glass.  
● Elektroda dibilas dengan aquades dan dikeringkan 

  dengan kertas   tissue. Kemudian elektroda dicelupkan 
  ke dalam larutan sampel dan  pengukuran pH dilakukan.  

● Elektroda dibiarkan tercelup beberapa saat sampai 
  diperoleh pembacaan angka yang stabil dan 
  penunjukkan pH sampel dicatat. 

 
1.3 Penentuan Kadar Tanin (Sudarmadji, 1996) 

Penentuan kadar tanin ekstrak daun alpukat diujikan di 
Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu – Universitas 
Gadjah Mada (LPPT – UGM). Pengujian kadar tanin 
menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Prosedur 
kerja pengujian kadar tanin ekstrak daun alpukat sebagai 
berikut: 

● Menimbang sampel sebanyak 0,5 gram, kemudian 
            diekstraksi dengan etanol 70 %. 
 ● Ekstrak divortex kemudian disentrifuse dan disaring 
            dengan kertas saring. 

●  Residu kemudian diekstraksi ulang sebanyak dua kali. 
●  Filtrat dievaporasi dan di-addkan hingga 1000 µl etanol 

           70 %. 



●   Spoting ekstrak pada silikagel 60 F254 dan menyertakan 
standar tannic acid. Kemudian memasukkannya ke 
dalam chamber yang telah berisi jenuh fase gerak. 

●  Mengeluasikan hingga batas, kemudian diangkat dan 
dikeringkan. Setelah itu dilakukan densito pada panjang 
gelombang 300 nm. 

 
 

1.4 Penentuan Absorbansi (Khopkar, 2003) 

 Menempatkan larutan pembanding (larutan blanko) 
dalam sel pertama pada alat spektrofotometer. 
Kemudian menempatkan larutan sampel pada sel kedua. 

 Mengatur fotosel yang sesuai (yaitu sekitar 200-800 nm) 
agar daerah λ yang diperlukan dapat terliputi. 

 Menutup ruang fotosel dan kemudian memencet tombol 
―0‖ untuk mengkalibrasi. 

 Kemudian diperoleh hasil pengukuran panjang 
gelombang maksimal dan nilai absorbansi sampel. 
 
 

1.5 Pengukuran Warna dengan Color Reader (Saati, 2004) 

Penentuan intensitas warna dengan menggunakan alat 
colour reader. Pengukuran warna sampel hasil ekstraksi 
ditentukan dengan sistem pengukuran spektrum sinar dengan 
cara merefleksikan dan mengkonversinya ke set koordinat 
seperti L, a dan b. Koordinat-koordinat ini menunjukkan sistem 
tiga dimensi yang mengandung semua warna. Nilai L mewakili 
lightness, yaitu 0 untuk hitam dan 100 untuk putih, axis a 
menunjukkan intensitas warna merah (+) atau hijau (-), axis b 
menunjukkan intensitas warna kuning (+) atau biru (-). 

 

 

 



Lampiran 2. Metode Pemilihan Perlakuan Terbaik dengan 
                      Multiple Attribute  

 
Pemilihan perlakuan terbaik dengan menggunakan Multiple 

Attribute (Zeleny, 1982) adalah sebagai berikut : 
1. Menentukan nilai ideal pada masing-masing parameter. 

Nilai ideal adalah nilai yang diharapkan. Asumsi nilai ideal 
untuk masing-masing parameter adalah : 
Rendemen : Tinggi 
pH   : Tinggi 
Absorbansi : Tinggi 
Kadar Tanin : Tinggi 

 
Menghitung derajat kerapatan : 
Bila nilai ideal (dk) minimum, maka : 
dki =  nilai kenyataan yang mendekati ideal (x*i) 

          nilai ideal masing-masing alternatif (xki)  
 

Bila nilai ideal (dk) maksimum, maka : 
dki =    nilai ideal masing-masing alternatif (xki)    

        nilai kenyataan yang mendekati ideal (x*i) 
 
2. Menghitung Jarak Kerapatan  

Dengan asumsi semua parameter penting, jarak kerapatan 
dihitung berdasarkan jumlah atribut = 1/jumlah atribut. 
L1  =  (λ,k)  =  1 - ∑λdki 
L2  =  (λ,k)  =  [ ∑λi2 (1 – dki) ]1/2 
L∞ =  maks [ λi (1 – dki) ] 
Perlakuan terbaik dipilih dari alternatif yang mempunyai nilai 
L1, L2 dan L∞ yang terkecil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 3. Data dan Analisis Rendemen Ekstrak Daun 
                        Alpukat 
 
 
Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
I II III 

P1T1 78,6 70,6 73,9 223,1 74,37 

P1T2 72,3 62 69,9 204,2 68,07 

P2T1 79,1 82,6 66,9 228,6 76,2 

P2T2 73,8 79,9 62,6 216,3 72,1 

P3T1 54,7 69,5 72,6 196,8 65,6 

P3T2 50,2 61,9 45,6 157,7 52,57 

Total 408,7 426,5 391,5 1226,7 408,9 

 
Tabel Dua Arah 

Perlakuan T1 T2 Total 

P1 223,1 204,2 427,3 

P2 228,6 216,3 444,9 

P3 196,8 157,7 354,5 

Total 648,5 578,2 1226,7 

F. Koreksi = 83600 
 
Analisis Keragaman Rendemen 

SK DB JK KT F-HIT F-TABEL NOTASI 

          0,05   

Kelompok 2 102,0933333 51,04667 0,85 4,1 tn 

Perlakuan 5 1105,205 221,041 3,67 3,33 ** 

P 2 765,6533333 382,8267 6,35 4,1 ** 

T 1 274,5605556 274,5606 4,56 4,96 tn 

PT 2 64,99111111 32,49556 0,54 4,1 tn 

Galat 10 602,43 60,24 
   

Total 17 1.809,72 
    



 

Uji BNT Faktor T 
    Rerata 72,06 64,24 KTG BNT 0,05 

 72,06 - tn 

60,24 14,12 
 64,24 

 
- 

 Notasi a a 
 Perlakuan T1 T2 
 

      

      Uji BNT Faktor P 

Rerata 71,22 74,15 59,08 KTG BNT 0,05 

59,08 - tn * 

60,24 14,12 

74,15 
 

- * 

71,22 
  

- 

Notasi a a b 

Perlakuan P1 P2 P3 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 4. Data dan Analisis pH Ekstrak Daun Alpukat 
 
 
Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
I II III 

P1T1 4,63 4,49 4,61 13,73 4,58 

P1T2 4,51 4,31 4,66 13,48 4,49 

P2T1 4,46 4,29 4,6 13,35 4,45 

P2T2 4,55 4,45 4,7 13,7 4,57 

P3T1 4,32 4,31 4,42 13,05 4,35 

P3T2 4,56 4,41 4,45 13,42 4,47 

Total 27,03 26,26 27,44 80,73 26,91 

 
Tabel Dua Arah 

Perlakuan T1 T2 Total 

P1 13,73 13,48 27,21 

P2 13,35 13,7 27,05 

P3 13,05 13,42 26,47 

Total 40,13 40,6 80,73 

F. Koreksi = 362,074 
 
Analisis Keragaman pH 

SK DB JK KT F-HIT F-TABEL NOTASI 

          0,05   

Kelompok 2 0,1196333 0,059817 11,32 4,1 ** 

Perlakuan 5 0,1041833 0,020837 3,94 3,33 ** 

P 2 0,0505333 0,025267 4,78 4,1 ** 

T 1 0,0122722 0,012272 2,32 4,96 tn 

PT 2 0,0413778 0,020689 3,92 4,1 tn 

Galat 10 0,05 0,01 
   

Total 17 0,28 
    

 



Uji BNT Faktor T 
    Rerata 4,46 4,51 KTG BNT 0,05 

 4,46 - tn 

0,01 0,13 
 4,51 

 
- 

 Notasi a a 
 Perlakuan T1 T2 
 

 
  

    

      Uji BNT Faktor P 

Rerata 4,54 4,51 4,41 KTG BNT 0,05 

4,41 - tn * 

0,01 0,13 

4,51 
 

- tn 

4,54 
  

- 

Notasi a a b 

Perlakuan P1 P2 P3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5. Data dan Analisis Total Tanin Ekstrak Daun 
                       Alpukat 
 
Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
I II III 

P1T1 19,8 21 19,45 60,25 20,08 

P1T2 22,02 22,2 22 66,22 22,07 

P2T1 17,45 18,21 17,3 52,96 17,65 

P2T2 20,39 20,5 19,78 60,67 20,22 

P3T1 19,44 18,89 18,7 57,03 19,01 

P3T2 15,64 16 15,8 47,44 15,81 

Total 114,74 116,8 113,03 344,57 114,8567 

 
Tabel Dua Arah 

Perlakuan T1 T2 Total 

P1 60,25 66,22 126,47 

P2 52,96 60,67 113,63 

P3 57,03 47,44 104,47 

Total 170,24 174,33 344,57 

F. Koreksi = 6596,02694 
 
Analisis Keragaman Total Tanin 

SK DB JK KT F-HIT F-TABEL NOTASI 

          0,05   

Kelompok 2 1,187811 0,5939 4,58 4,1 tn 

Perlakuan 5 71,88503 14,377 110,97 3,33 ** 

P 2 40,70951 20,355 157,12 4,1 ** 

T 1 0,929339 0,9293 7,17 4,96 ** 

PT 2 30,24618 15,123 116,73 4,1 ** 

Galat 10 1,30       0,13  
   

Total 17 74,37  

     



Uji DMRT Perlakuan 

X 15,81 17,65 19,01 20,08 20,22 22,07 JND s JNT 

15,81 
 

* * * * * 3,15 0,2078 0,6546 

17,65 
  

* * * * 3,29 0,2078 0,6837 

19,01 
   

* * * 3,38 0,2078 0,7024 

20,08 
    

tn * 3,43 0,2078 0,7128 

20,22 
     

* 3,46 0,2078 0,7190 

22,07 
         

Perlakuan P3T2 P2T1 P3T1 P1T1 P2T2 P1T2 
   

Notasi a b c d d e 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6. Data dan Analisis Absorbansi Ekstrak Daun 
                        Alpukat 
 
Tabel Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
I II III 

P1T1 0,797 0,655 0,748 2,2 0,73 

P1T2 0,814 0,86 0,893 2,567 0,86 

P2T1 0,635 0,621 0,651 1,907 0,64 

P2T2 0,842 0,871 0,853 2,566 0,86 

P3T1 0,731 0,618 0,725 2,074 0,69 

P3T2 0,804 0,812 0,82 2,436 0,81 

Total 4,623 4,437 4,69 13,75 4,583333 

 
Tabel Dua Arah 

Perlakuan T1 T2 Total 

P1 2,567 2,2 4,767 

P2 2,566 1,907 4,473 

P3 2,436 2,074 4,51 

Total 6,181 7,569 13,75 

F. Koreksi = 10,5035 
 
Analisis Keragaman Absorbansi 

SK DB JK KT F-HIT F-TABEL NOTASI 

        
 

0,05 
 

Kelompok 2 0,00573 0,002864 1,69 4,1 tn 

Perlakuan 5 0,12522 0,025043 14,80 3,33 ** 

P  2 0,00855 0,004274 2,53 4,1 tn 

T  1 0,10703 0,10703 63,26 4,96 ** 

PT 2 0,00964 0,004819 2,85 4,1 tn 

Galat 10 0,02  0,002  
   

Total 17 63,20  
     



Uji BNT Faktor T 
    Rerata 0,69 0,84 KTG BNT 0,05 

 0,69 - * 

0,002 0,075 
 0,84 

 
- 

 Notasi a b 

 Perlakuan T1 T2 

 

      

      Uji BNT Faktor P 

Rerata 0,752 0,746 0,795 KTG BNT 0,05 

0,752 - tn tn 

0,002 0,075 

0,746 
 

- tn 

0,795 
  

- 

Notasi a a a 

Perlakuan P1 P2 P3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7. Pemilihan Perlakuan Terbaik 
 

Keterangan untuk nilai parameter ideal : 

Rendemen = maksimum 
 pH = maksimum 
 Total Tanin  = maksimum 
 Absorbansi = maksimum  
  

Nilai Ideal Parameter 

No. Parameter R1 R2 R3 R4 R5 R6 

1 Rendemen 74,37 68,07 76,20 72,10 65,60 52,57 

2 pH 4,58 4,49 4,45 4,57 4,35 4,47 

3 Total Tanin 20,08 22,07 17,65 20,22 19,01 15,81 

4 Absorbansi 0,73 0,86 0,64 0,86 0,69 0,81 

Ket. : Nilai yang bercetak tebal menunjukkan nilai parameter yang 
          diharapkan sesuai dengan parameter ideal 

 

Derajat Kerapatan 

No. Parameter R1 R2 R3 R4 R5 R6 

1 Rendemen 0,976 0,893 1,000 0,946 0,861 0,690 

2 pH 1,000 0,980 0,972 0,998 0,950 0,976 

3 Total Tanin 0,910 1,000 0,800 0,916 0,861 0,716 

4 Absorbansi 0,849 1,000 0,744 1,000 0,802 0,942 

 

No. Parameter R1 R2 R3 R4 R5 R6 

1 Rendemen 0,244 0,223 0,250 0,237 0,215 0,172 

2 pH 0,250 0,245 0,243 0,249 0,237 0,244 

3 Total Tanin 0,227 0,250 0,200 0,229 0,215 0,179 

4 Absorbansi 0,212 0,250 0,186 0,250 0,201 0,235 

Jumlah 0,934 0,968 0,879 0,965 0,869 0,831 

L1 0,066 0,032 0,121 0,035 0,131 0,169 

 



No. Parameter R1 R2 R3 R4 R5 R6 

1 Rendemen 0,039 0,082 0,000 0,058 0,093 0,139 

2 pH 0,000 0,035 0,042 0,012 0,056 0,039 

3 Total Tanin 0,074 0,000 0,128 0,073 0,092 0,104 

4 Absorbansi 0,097 0,000 0,126 0,000 0,111 0,060 

L2 0,210 0,117 0,296 0,142 0,352 0,342 

 

 

No. Parameter R1 R2 R3 R4 R5 R6 

1 Rendemen 0,006 0,027 0,000 0,013 0,035 0,078 

2 pH 0,000 0,005 0,007 0,001 0,013 0,006 

3 Total Tanin 0,022 0,000 0,065 0,021 0,034 0,043 

4 Absorbansi 0,038 0,000 0,064 0,000 0,049 0,015 

L∞ 0,038 0,027 0,065 0,021 0,049 0,078 

 

 

No. Nilai R1 R2 R3 R4 R5 R6 

1 L1 0,066 0,032 0,121 0,035 0,131 0,169 

2 L2 0,211 0,117 0,280 0,142 0,354 0,371 

3 L∞ 0,038 0,027 0,064 0,021 0,049 0,078 

Jumlah 0,320 0,315 0,176 0,465 0,198 0,534 

Ket. : Nilai jumlah berwarna merah merupakan jumlah L1, L2 

             dan L∞ yang terkecil, yang menunjukkan perlakuan 

             terbaik 

 

 

 

 

 



Lampiran 8. Dokumentasi 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Daun Alpukat                            Ekstraksi dengan Soxhlet 
 
 

 
  Evaporasi dengan Rotavapor                  Ekstrak Daun Alpukat          

 
 


