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RINGKASAN 

      

     Daun sirih hijau merupakan tanaman sejenis rempah-rempah 
yang bersifat antimikroba, antifungi, dan antioksidan. Daun sirih 
hijau mengandung minyak atsiri diantaranya adalah senyawa 
kovikol dan eugenol. Senyawa non volatil lain yang ada pada 
daun sirih hijau mempunyai karakteristik flavor, warna dan 
aspek lain yang dapat digunakan sebagai pengawet alami. 
Selama ini daun sirih hijau hanya digunakan untuk pengobatan 
tradisional saja, karena itu perlu diolah lebih lanjut.  Salah satu 
pemanfaatan daun sirih hijau diolah menjadi oleoresin. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui suhu dan lama waktu ekstraksi 
yang tepat untuk menghasilkan zat pengawet alami oleoresin 
daun sirih hijau yang memiliki kadar total fenol tertinggi. 
     Ekstraksi daun sirih hijau dalam penelitian ini dengan cara 
perkolasi dan filtrat dipekatkan dengan rotary evaporator 
vaccum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
eksperimental menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
disusun faktorial. Faktor I suhu ekstraksi terdiri dari 4 level yaitu 
30; 40; 50 dan 60°C dan faktor II lama waktu ekstraksi terdiri 
dari 2 level yaitu 1 dan 2 jam. Masing-masing 3 kali diulang. 
Analisa data menggunakan analisa ragam ANOVA, dilanjutkan 
dengan uji DMRT 5%. Oleoresin yang diperoleh diuji meliputi 
rendemen, total fenol dan pH. 
     Berdasarkan hasil penelitian diperoleh ekstrak oleoresin 
berwarna hitam pekat, kental, dan memiliki aroma kuat. Hasil 
terbaik diperoleh dari perlakuan suhu ekstraksi 60°C dan lama 
waktu ekstraksi 2 jam dengan rendemen 4,85%, total fenol 
45,7306 mg GAE/g dan pH 4,69 pada kadar total fenol daun 
sirih hijau tertinggi. Oleoresin yang dihasilkan bermanfaat untuk 
mengawetkan produk-produk pangan seperti daging, ayam, 
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ikan, dan sosis, industri pengalengan daging, bahan baku obat, 
kosmetik, parfum dan fresh drink.  
 
 
Kata Kunci: Daun sirih hijau, Ekstraksi, Oleoresin, Total fenol 
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SUMMARY 

 

     Green betel leaf was a plant similar herbs that are 
antimicrobial, antifungal, and antioxidant. Green betel leaved 
contain essential oils which are compounds kovikol and 
eugenol. Other non-volatile compounds that exist in the green 
betel leaf has a characteristic flavor, color and other aspected 
that can be used as a natural preservative. So far, only the 
green betel leaf used for traditional medicine, because it needs 
to be further processed. One of the utilization of green betel leaf 
was processed into oleoresin. The purposed of the study was to 
determine the temperature and the exact length of extraction 
time to produce natural preservative a green betel leaf oleoresin 
which has the highest levels of total phenols. 
 Extraction green betel leaf in this study by means of 
percolation and the filtrate was concentrated by rotary vacuum 
evaporator. The method used was an experimental study using 
a randomized block design (RBD) factorial arranged. The first 
factor consisted of the extraction temperature 4 levels i.e. 30; 
40; 50 and 60 ° C and factor II long time extraction was 
comprised of 2 levels 1 and 2 hours. Each repeated 3 times. 
Analysis of the data using analysis of variance ANOVA, followed 
by DMRT 5%. Oleoresin obtained by testing which included 
yield, total phenols and pH. 
 Based on the research results obtained extract oleoresin 
solid black, thick, and has a strong scent. The best results were 
obtained from the treatment of 60 ° C extraction temperature 
and extraction time of 2 hours long with a yield of 4.85%, total 
phenol 45.7306 mg GAE / g and a pH of 4.69 in the total phenol 
content of the highest green betel leaf. Oleoresin produced 
beneficial for preserving food products such as meat, chicken, 



ix 
 

fish, and sausages, meat canning industry, medicinal raw 
materials, cosmetics, perfumes and fresh drinks. 
 
Keywords: Green betel leaf, Extraction, Oleoresin, Total phenol 
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I. PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 

     Sirih merupakan tanaman terna atau sejenis tanaman 
rempah yang bersifat antifungi, antimikroba dan antioksidan. Hal 
ini disebabkan karena di dalam ekstrak daun sirih mengandung 
minyak atsiri diantaranya adalah senyawa kavikol dan eugenol 
sehingga dapat dijadikan alternatif pengawet alami (Erwanto et 
al., 2012). Menurut Afrianti (2010), pengawet alami adalah suatu 
senyawa yang dihasilkan oleh bahan alam yang dapat menekan 
pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Salah satu bahan 
alam yang digunakan adalah daun sirih hijau. Meskipun sirih 
tersebar luas di Indonesia yaitu di wilayah Jawa Tengah, Jawa 
Timur, Bali dan Nusa Tenggara Timur, namun pemanfaatan 
daun sirih hanya terbatas pada penggunaannya yang masih 
tradisional seperti digunakan untuk pengobatan berbagai 
macam penyakit diantaranya obat sakit gigi dan mulut, 
sariawan, abses rongga mulut, luka bekas cabut gigi, 
penghilang bau mulut, batuk dan serak, hidung berdarah, 
keputihan, wasir, tetes mata, gangguan lambung, gata-gatal, 
kepala pusing, jantung berdebar dan trachoma (Mursito, 2002). 
     Daun sirih (Piper betle L.) secara umum telah dikenal 
masyarakat sebagai bahan obat tradisional. Seperti halnya 
dengan antibiotika, komponen aktif yang terdapat dalam daun 
sirih dapat berfungsi sebagai antioksidan dan antimikrobia. 
Kemampuan tersebut karena adanya berbagai zat yang 
terkandung didalamnya. Daun sirih mengandung 4,2 % minyak 
atsiri yang sebagian besar terdiri dari Chavicol paraallyphenol 
turunan dari Chavica betel, Isomer Euganol allypyrocatechine, 
Cineol methil euganol dan Caryophyllen, kavikol, kavibekol, 

estragol, terpinen Sastroamidjojo dalam Anang (2007). 
Kandungan beberapa senyawa yang ada didalam daun sirih 
hijau membuktikan bahwa daun sirih hijau mempunyai sifat 
antimikroba yaitu kandungan fenol yang dapat menghambat 
aktifitas bakteri. Daun sirih hijau sangat mudah menurun 
kualitasnya akibat penanganan dan penyimpanan yang kurang 
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tepat, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Salah satu 
pemanfaatannya adalah mengolah daun sirih hijau menjadi 
oleoresin (Affandy, 2005). 
     Oleoresin adalah campuran kompleks yang diperoleh 
dengan ekstraksi, konsentrasi (pemekatan) dan standarisasi 
minyak atsiri dan komponen non volatil dari rempah-rempah, 
biasanya dalam bentuk cair kental, pasta dan padat (koswara, 
2004). Oleoresin diperoleh dari ekstraksi bahan rempah atau 
flavoring dengan menggunakan pelarut organik untuk 

mendapatkan komponen yang diinginkan. Salah satu fungsi 
oleoresin dapat digunakan sebagai bahan baku flavor. Didunia 

industri, oleoresin digunakan sebagai bahan baku obat, 
kosmetik, parfum, pengalengan daging, fresh drink hingga 

industri roti, kembang gula dan masih banyak lagi produk-
produk yang lain juga membutuhkan oleoresin. Oleoresin 
mengandung minyak atsiri dan senyawa non volatil lain dengan 
karakteristik flavor, warna dan aspek lain yang menyerupai 

bahan baku. Proses pembuatan oleoresin daun sirih umumnya 
diperoleh dengan cara mengekstraksi rempah-rempah tersebut 
dengan menggunakan pelarut organik tertentu (Manheirmer 
dalam Samuel 2004). Dalam penelitian ini menggunakan pelarut 

organik yaitu etanol 70%. 
     Etanol 70% merupakan pelarut serbaguna yang digunakan 
untuk ekstraksi pendahuluan. Keuntungan lain dari etanol 
adalah sifatnya yang mampu mengekstraksi campuran bahan 
pelarut yang berlainan khususnya campuran etanol-air, etanol 
(70% volume) sangat efektif dalam menghasilkan jumlah bahan 
aktif yang optimal, menjadikannya bahan pengotor hanya dalam 
skala kecil larut dalam cairan pengekstraksi (Voigt, 1995). 
Etanol (C2H5OH) merupakan suatu alkohol yang mengandung 
gugus hidrosil (-OH) yang terikat pada atom karbon (Puryani, 
2007). Etanol mempunyai tingkat polar yang tinggi sehingga 
dapat mengekstraksi sebagian besar komponen oleoresin yang 
bersifat polar. Oleh karena itu pelarut etanol 70% baik 
digunakan untuk bahan pengekstrak. 
     Dalam proses pembuatan ekstrak oleoresin daun sirih hijau, 
ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekstraksi, diantaranya 
adalah sifat fisik bahan yang diekstrak, jumlah dan jenis pelarut 
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yang digunakan, serta lama dan suhu ekstraksi yang digunakan. 
Pada penelitian ini menggunakan suhu dan lama waktu 
ekstraksi. Hal ini berarti suhu dan lama waktu ekstraksi sangat 
penting dalam proses ekstraksi karena dapat mempengaruhi 
kualitas dari oleoresin yang dihasilkan. Sejauh ini belum 
diketahui berapa suhu dan lama waktu ekstraksi yang tepat 
untuk menghasilkan oleoresin daun sirih hijau yang berkualitas 
untuk dijadikan sebagai pengawet alami, baru penelitian 
Elvianto (2011) tentang pembuatan oleoresin jahe yang 
menggunakan suhu ekstraksi (30°C, 40°C, 50°C dan 60°C) dan 
waktu ekstraksi (1; 1,5; 2; 2,5 dan 3 jam) dengan menggunakan 
pelarut etanol 70%. 
     Pada penelitian ini, akan dicari suhu dan lama waktu 
ekstraksi yang tepat untuk menghasilkan oleoresin daun sirih 
hijau yang mempunyai kadar total fenol tertinggi sehingga dapat 
digunakan sebagai pengawet alami, dalam hal ini dapat diukur 
dari rendemen oleoresin, kandungan total fenol dan pH. 
 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 

     Berapakah suhu dan lama waktu ekstraksi yang tepat untuk 
menghasilkan zat pengawet alami oleoresin daun sirih hijau 
yang memiliki kadar total fenol tertinggi? 
 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 

     Mengetahui suhu dan lama waktu ekstraksi yang tepat untuk 
menghasilkan zat pengawet alami oleoresin daun sirih hijau 
yang memiliki kadar total fenol tertinggi. 
 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
 
 Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 
nilai tambah pada daun sirih hijau (Piper Betle L.) serta 

mendapatkan ekstrak oleoresin dengan suhu dan lama waktu 
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ekstraksi yang tepat untuk menghasilkan zat pengawet alami 
oleoresin daun sirih hijau yang memiliki kadar total fenol 
tertinggi dengan menggunakan metode ekstraksi perkolasi. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

2.1 Pengawet Alami 

     Pengawet alami merupakan bahan pengawet pengganti 
bahan pengawet kimia yang lebih aman, dan lebih potensial 
sebagai bahan antimikroba alami yang dapat mengawetkan 
makanan. Keuntungan pengawet alami untuk produk makanan 
adalah lebih aman digunakan dari pada bahan pengawet kimia. 
Contohnya, antimikroba alami digunakan untuk menghambat 
mikroba patogen karena lebih efektif, stabil saat diproses dan 
penyimpanan (Afrianti, 2010). Senyawa antimikrobia alami 
sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk menghambat 
pertumbuhan mikroorganisme bahkan mematikannya, sehingga 
makanan lebih awet. Fungsi senyawa antimikroba alami dapat 
menghambat dan mencegah aktivitas mikroba perusak dan 
patogen. 
     Pengawet alami relatif aman dibandingkan bahan pengawet 
sintetis yang jika terjadi ketidaksempurnaan proses dapat 
mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan dan 
kadang-kadang bersifat karsinogenik Winarno dan Rahayu 
dalam Mustafa (2006). Bahan-bahan yang dapat digunakan 

sebagai pengawet alami dapat berasal dari rempah-rempah, 
karena selain berfungsi sebagai bahan pemberi citarasa 
(flavoring agent), rempah-rempah juga mempunyai sifat 

antimikroba. Efek penghambatan terhadap pertumbuhan 
mikroba oleh suatu jenis rempah-rempah bersifat khas. Hal ini 
disebabkan oleh perbedaan kandungan dan jenis senyawa 
antimikroba dalam setiap rempah-rempah. Komponen minyak 
atsiri yang terkandung dalam rempah rempah memiliki aktivitas 
antimikroba yang dapat menghambat atau membunuh mikroba 
(Dorman dan Deans, 2000). Oleh karena itu rempah-rempah 
dapat digunakan untuk mengawetkan suatu bahan makanan. 
     Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma 
dan memiliki rasa yang kuat, yang digunakan dalam jumlah kecil 
di makanan sebagai pengawet atau penambah rasa dalam 
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masakan. Rempah-rempah biasanya dibedakan dengan 
tanaman lain yang digunakan untuk tujuan yang mirip, seperti 
tanaman obat, sayuran beraroma, dan buah kering 
(Anonymous, 2014c). Zat aktif yang ada di dalamnya 
mengandung minyak atsiri (disebut juga volatile oil), yaitu 
senyawa aromatik yang memiliki aroma yang enak dan 
berkhasiat bagi kesehatan. Selain itu, rempah-rempah juga 
memiliki aktivitas antimikroba. Artinya, secara alami produk dari 
rempah-rempah dapat awet tanpa tambahan bahan pengawet 
sintetis (Anonymous, 2014d). Oleh karena itu rempah-rempah 
yang digunakan adalah daun sirih hijau karena mengandung 
oleoresin untuk mengawetkan makanan, tetapi sejauh ini belum 
diketahui suhu dan lama waktu ekstraksi yang optimal. 

 

2.2 Ekstraksi 

     Ekstraksi adalah proses pemisahan berdasarkan perbedaan 
kelarutan bahan. Proses ekstraksi memiliki dua bagian utama, 
yaitu pelarut dan bahan utama. Pelarut (solvent) ialah zat yang 
digunakan untuk melarutkan dan memisahkan solute (zat 

terlarut) dari material yang memiliki kelarutan lebih rendah 
daripada zat itu sendiri,  sedangkan yang dimaksud bahan 
utama adalah bahan yang mengandung zat yang ingin 
dilarutkan atau diekstraksi (Berk, 2009). Ekstraksi umum 
dilakukan pada bahan rempah dan herbal (spices and herbs) 

untuk meningkatkan masa simpan senyawa aktif dalam bahan 
tersebut (United Nations Industrial Development Organization, 
2005). Pada dasarnya ekstraksi terdiri dari 3 tahap, yaitu 
pencampuran bahan baku dengan pelarut sehingga terjadi 
kontak dari keduanya, kemudian pemisahan bahan baku dari 
pelarut serta pengambilan zat dari pelarut (Hui, 2002). Menurut 
Houghton dan Raman (2000), temperatur dan waktu ekstraksi 
merupakan faktor yang perlu diperhatikan karena dapat 
mempengaruhi efesiensi dalam proses ekstraksinya. 
     Ekstraksi dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi 
umumnya menggunakan pelarut berdasarkan kelarutan 
komponen terhadap komponen lain dalam campuran. Pada 

http://www.femina.co.id/shop.dine/makan.di.mana/hidangan.sarat.rempah/007/003/23
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ekstraksi tersebut terjadi pemisahan pada komponen yang 
mempunyai kelarutan yang lebih rendah terhadap pelarut yang 
digunakan. Produk utama dalam proses ekstraksi adalah 
ekstraknya, yaitu campuran pelarut dengan komponen yang 
larut (Suyitno, 2000). Efektifitas dari ekstraksi tidak dapat lepas 
dari kemampuan bahan pengekstrak untuk melarutkan senyawa 
yang diekstrak. Menurut Heldman (2000), faktor-faktor yang 
berpengaruh dalam ekstraksi dengan pelarut adalah: 

a. Sifat fisik bahan yang diekstrak 
     Bahan yang akan diekstrak sebaiknya berukuran kecil dan 

seragam untuk mempermudah pelarut kontak antara 
bahan dengan pelarut sehingga ekstraksi berlangsung 
dengan cepat. Kehalusan bubuk yang sesuai akan 
menghasilkan ekstraksi yang sempurna dalam waktu yang 
singkat. 

b. Jumlah dan jenis pelarut yang digunakan 
     Jenis pelarut yang digunakan merupakan faktor penting 

dalam ekstraksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 
daya larut, titik didih, toksisitas (sifat racun), sifat korosif 
dan mudah tidaknya terbakar. Jumlah pelarut berpengaruh 
terhadap efisiensi ekstraksi tetapi jumlah yang berlebihan 
tidak akan mengekstrak lebih banyak. Dalam jumlah 
tertentu pelarut dapat bekerja optimal. Suryandari (2000) 
menyatakan, semakin besar volume pelarut, jumlah zat 
yang terekstrak akan semakin besar sampai larutan 
menjadi jenuh kemudian penambahan volume pelarut 
tidak akan menambah hasil. 

c. Lama dan temperatur ekstraksi yang digunakan 
     Ekstraksi baik dilakukan pada kisaran suhu 20-80°C, 

tetapi suhu yang digunakan harus dibawah titik didih 
pelarut yang digunakan. Ekstraksi akan lebih cepat 
dilakukan pada suhu tinggi tetapi akan menyebabkan 
terjadinya kerusakan (Susanto, 1999). Semakin lama 
waktu ekstraksi, kesempatan untuk bersentuhan antara 
bahan dan pelarut akan semakin besar sehingga hasilnya 
juga akan bertambah sampai titik jenuh tertentu 
(Suryandari, 2000).  
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     Berdasarkan proses pelaksanaannya, ekstraksi dapat 
dibedakan menjadi dua yaitu: (1) Ekstraksi satu tahap, yaitu 
pada ekstraksi dengan pelarut yang cukup sehingga semua 
solut yang terkandung dalam padatan tersebut larut. 
Kesetimbangan dicapai ketika semua solut tersebut terlarut 
dalam ekstraksi satu tahap. Tidak mungkin semua cairan dapat 
dipisahkan dari padatan sehingga ampas selalu mengandung 
cairan yang di dalamnya terlarut solut. (2) Ekstraksi 
berkesinambungan atau multi tahap. Pada ekstraksi jenis ini 
pelarut yang sama dipakai berulang-ulang sampai ekstraksi 
selesai. Ekstraksi beberapa kali dengan pelarut yang lebih 
sedikit akan lebih efektif dibanding ekstraksi satu kali dengan 
semua pelarut sekaligus (Vogel, 1978). Beberapa faktor yang 
mempengaruhi ekstraksi oleoresin adalah: jenis bahan, lama 
ekstraksi, jenis pelarut yang digunakan dan tingkat 
perbandingan volumenya, suhu ekstraksi dan ukuran bahan. 
     Ekstraksi dengan pelarut dapat dilakukan dengan cara dingin 
dan cara panas. Darwis (2000) menyebutkan bahwa ekstraksi 
dengan cara dingin ada dua macam yaitu maserasi dan 
perkolasi. Perbedaan keduanya ada pada proses penggunaan 
pelarut. Pada maserasi dilakukan proses perendaman sampel 
dengan pelarut organik yang digunakan pada temperatur 
ruangan. Proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi 
senyawa bahan alam. Pemilihan pelarut untuk proses maserasi 
akan memberikan efektifitas yang tinggi dengan memperhatikan 
kelarutan senyawa bahan alam dalam pelarut tersebut, 
Sedangkan perkolasi merupakan proses melewatkan pelarut 
organik pada sampel sehingga pelarut akan membawa senyawa 
organik bersama-sama pelarut. Tetapi efektifitas dari proses ini 
hanya akan lebih besar untuk senyawa organik yang sangat 
mudah larut dalam pelarut yang digunakan. 
     Ekstraksi dengan cara panas dalam Anonymous (2000) 
disebutkan ada beberapa macam. Antara lain yang sering 
digunakan adalah reflux, soxhlet, dan destilasi. Reflux adalah 
ekstraksi dengan pelarut pada temperatur didihnya selama 
waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan 
dengan adanya pendingin balik. Soxhlet adalah ekstraksi 
menggunakan pelarut yang selalu baru sempurna  dengan 
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umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi 
ekstraksi kontinyu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan 
adanya pendingin balik, Sedangkan destilasi adalah ekstraksi 
zat kandungan yang menguap dari bahan beserta uap air 
berdasarkan peristiwa tekanan parsial zat kandungan menguap 
dengan fase uap air dari ketel secara kontinyu sampai 
sempurna dan diakhiri dengan kondensasi fase uap campuran 
menjadi destilat air bersama zat kandungan yang memisahkan 
sempurna atau sebagian. 
 
 
2.2.1 Bahan Pengekstrak 

     Terdapat dua pertimbangan utama dalam memilih jenis 
pelarut yaitu pelarut harus memiliki daya larut yang tinggi dan 
pelarut tidak berbahaya atau tidak beracun. Hal yang perlu 
diperhatikan dalam pemilihan pelarut adalah daya melarutkan 
komponen yang diinginkan, titik didih, sifat racun, mudah 
tidaknya terbakar dan sifat korosif terhadap alat ekstraksi 
(Anonymous, 2010a). Pelarut organik yang biasa digunakan 
adalah senyawa hidrokarbon, pelarut lemak dan minyak, seperti 
alkohol dan aseton (Anonymous, 2006). 
     Etilen diklorida merupakan pelarut yang paling banyak 
digunakan tetapi etanol merupakan pelarut yang paling aman 
(Arif, 2010). Metanol bersifat berbahaya dan tidak boleh 
digunakan untuk bahan makanan oleh karena itu etanol sering 
digunakan untuk menggantikan metanol karena keamanannya 
dan sifatnya yang polar (Anonymous 2010b). 
 
 
2.2.2 Etanol 

     Terdapat dua pertimbangan dalam memilih jenis pelarut yaitu 
pelarut harus mempunyai daya larut yang tinggi dan pelarut 
tidak berbahaya atau tidak beracun. Menurut Thomas and 
Duethi (2001), pelarut yang paling banyak digunakan untuk 
ekstraksi oleoresin  adalah etanol. Etanol merupakan senyawa 
alkohol dengan formula C2H5OH. Gugus hidroksil (OH) pada 
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alkohol memberikan sifat polar, sedangkan gugus alkil (R) 
merupakan gugus non polar. Proporsi dari kedua gugus tersebut 
merupakan faktor yang menentukan sifat alkohol. Etanol 
berbentuk cair, mendidih pada suhu 78,5°C pada tekanan 760 
mmHg, tidak berwarna, larut dalam air, eter, kloroform dan 
aseton. Etanol bisa digunakan sebagai pelarut organik, 
antiseptik, obat penenang, industri parfum dan obat-obatan 
(Anonymous, 2006). Komara dalam Samuel (2004), 
menyatakan etanol merupakan pelarut yang menghasilkan 
rendemen oleoresin yang paling tinggi dibandingkan pelarut 
organik lainnya. Etanol mempunyai tingkat polar yang tinggi 
sehingga dapat mengekstraksi sebagian besar komponen 
oleoresin yang bersifat polar. Etanol tidak menyebabkan 
pembengkakan membran sel dan memperbaiki stabilitas bahan 
pelarut. Umumnya yang digunakan sebagai cairan 
pengekstraksi adalah campuran bahan pelarut yang berlainan, 
khususnya campuran etanol-air.  
     Etanol  (70 % volume) sangat efektif dalam menghasilkan 
jumlah bahan aktif yang optimal. Etanol mempunyai tingkat 
polar yang tinggi sehingga dapat mengekstraksi sebagian besar 
komponen oleoresin yang bersifat polar. Etanol bersifat toksik 
tetapi tubuh akan mengaturnya dengan segera. Etanol 
mempunyai titik didih yang rendah dan cenderung aman. Etanol 
juga tidak beracun dan berbahaya (Gamse, 2002). Ekstrak 
etanol daun sirih hijau lebih efektif daripada daun sirih yang 
diekstrak dengan pelarut air dalam menghambat pertumbuhan 
bakteri patogen (Kaveti et at., 2011). Berdasarkan Ramadhan 

dan Phaza (2010), penggunaan etanol 99,8% pada ekstrak 
etanol jahe menghasilkan ekstrak paling banyak, yaitu 12,65% 
yang didapat pada kurun waktu ekstraksi 0-1 jam, dibandingkan 
dengan etanol 80, 85, 90 dan 95%. Menurut penelitian Chew et 
al. (2011) penggunaan etanol pada konsentrasi 40% 
menghasilkan senyawa fenol paling tinggi ekstrak Centella 
asiatica. Sedangkan penelitian Lee et al. (2011) menyatakan 

bahwa penggunaan etanol pada konsentrasi 60% menghasilkan 
senyawa fenol paling tinggi ekstrak gingseng Siberia. 
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2.3 Oleoresin Daun Sirih Hijau 

2.3.1 Daun Sirih Hijau 
 

     Sirih marupakan tanaman terna, tumbuh merambat atau 
menjalar menyerupai tanaman lada. Tinggi tanaman sirih bisa 
mencapai 15 meter, tergantung pada kesuburan media tanam 
dan rendahnya media untuk merambat. Batang berwarna coklat 
kehijauan, berbentuk bulat, berkerut, dan beruas yang 
merupakan tempat keluarnya akar. Daun berbentuk jantung, 
berujung runcing, tumbuh berselang-seling, bertangkai, 
teksturnya agak kasar jika diraba, dan mengeluarkan bau yang 
sedap (aromatis) jika diremas (Moeljanto, 2003). Daun sirih 
hijau (Piper betle L.) termasuk tanaman famili piperaceae yang 

merambat dan bersandar pada batang pohon lain. Sirih 
mempunyai panjang mencapai puluhan meter, bentuk daun 
pipih menyerupai jantung dan permukaan daun berwarna hijau 
dan licin. Sirih telah dikenal sejak 600 SM sebagai antiseptik 
karena kandungan senyawa kavibetol dan kavikolnya. Selain itu, 
sirih juga mengandung kalsium nitrat, sedikit gula, dan pati 
(Duryatmo, 2005). 
     Jenis tanaman yang termasuk dalam kelompok tanaman 
obat mencapai lebih dari 1000 jenis, salah satunya yaitu daun 
sirih hijau (Piper betle L.). Daun sirih bersifat menahan 

pendarahan, menyembuhkan luka pada kulit dan gangguan 
saluran pencernaan. Selain itu juga bersifat mengerutkan, 
mengeluarkan dahak, meluruhkan ludah, hemostatik, dan 
menghentikan pendarahan (Anonymous, 2003).     Daun sirih 
memiliki daya antibakteri terhadap beberapa bakteri yang ada di 
mulut manusia. Minyak esensial daun sirih mengandung 
komponen fenolik seperti kavikol, kavibetol, karvakrol, eugenol 
dan alilpirokatekol. Kompone-komponen ini dianggap mampu 
mencegah adanya bakteri patogen dalam makanan yang 
diketahui sebagai mikroorganisme pembusuk pada makanan. 
Kandungan minyak volatil dalam minyak sirih diketahui menjadi 
unsure utama daun tersebut. Daun, akar dan ekstrak lengkap 
sirih (yang terdiri dari senyawa yang mudah menguap dan tidak 



12 
 

mudah menguap) dari daun sirih hijau menunjukkan daya 
antibakteri yang sangat kuat dan dapat diterapkan untuk 
mengatasi pertumbuhan bakteri pada bakteri patogen yang 
menyerang makanan (Jenie, 2001). 
     Daya antibakteri minyak sirih disebabkan oleh adanya 
senyawa fenol dan turunannya yang dapat mendenaturasi 
protein sel bakteri. Komponen utama minyak atsiri terdiri dari 
fenol dan senyawa turunannya. Salah satu senyawa turunan itu 
adalah kavikol yang memiliki daya bakterisidal lima kali lebih 
kuat dibandingkan dengan fenol (Anonymous, 2001). Komponen 
kimia daun sirih pada minyaknya adalah seskuiterpen, triterpen, 
terpenoid, sitosterol, neolignan dan krotepoksid. Aktivitas anti 
cendawan diduga berasal dari minyak atsiri daun sirih yaitu 
isoeugenol, limonene, β-pinen dan kariofilena. Kehadiran fenol 
yang merupakan senyawa toksik mengakibatkan struktur tiga 
dimensi protein terganggu dan terbuka menjadi struktur acak 
tanpa adanya kerusakan pada struktur kerangka kovalen 
(Anonymous, 2003). 
 
 
2.3.2 Oleoresin 

     Oleoresin adalah campuran komplek yang diperoleh dengan 
ekstraksi, konsentrasi (pemekatan) dan standarisasi minyak 
esensial (minyak atsiri) dan komponen non volatil (tidak 
menguap) dari rempah-rempah, biasanya dalam bentuk cair 
kental, pasta dan padat (Anonymous, 2004). Menurut 
Manheirmer dalam Samuel (2004), oleoresin diperoleh dari 
ekstraksi bahan rempah atau flavoring dengan menggunakan 

pelarut organik untuk mendapatkan komponen yang diinginkan. 
Oleoresin mengandung minyak atsiri dan senyawa non volatil 
lain dengan karakteristik flavour, warna dan aspek lain yang 

menyerupai bahan baku. 
     Oleoresin rempah banyak digunakan dalam skala industri, 
secara umum digunakan untuk flavour pada industri pengolahan 

makanan seperti pengalengan daging, saos, pembuatan 
minuman ringan, bahan baku obat farmasi, industri kosmetik 
dan parfum, industri kembang gula dan roti (National Research 
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Development Corporation, 2002). Menurut Abubakar et al, 

(2006), dalam ekstraksi oleoresin, bahan rempah yang telah 
digiling diekstraksi dengan pelarut organik. Kemudian pelarut 
diuapkan, dan ekstrak yang tertinggal merupakan oleoresin 
yang biasanya bercampur dengan minyak, lemak, pigmen dan 
komponen flavor yang terekstrak dari bahan asal. Oleoresin 
merupakan bentuk olahan yang mempunyai banyak kelebihan 
yaitu kebersihannya yang terjamin karena bebas dari pengotor 
fisik, benda asing, bakteri dan kontaminan lain, selain itu juga 
memberikan kualitas yang konsisten dalam hal rasa, warna dan 
bahan aktifnya (Pioneerherbs, 2000). 
     Pengertian oleoresin dengan minyak atsiri sering 
disalahartikan, padahal keduanya sangat berbeda. Oleoresin 
dapat dihasilkan dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut 
organik, sehingga selain mengandung minyak atsiri juga 
mengandung resin yang tidak menguap dan menentukan rasa 
khas rempah, sedangkan minyak atsiri dapat dihasilkan dengan 
cara penyulingan dan hanya mengandung senyawa-senyawa 
yang mudah menguap yang tersuling dari bahan olah beraroma 
kuat (Anonymousc, 2010). 
     Koswara (2004) menjelaskan keuntungan produk oleoresin 
sebagai berikut: 

1. Seragam, terstandarisasi, flavornya lengkap atau sama 

dengan rempah-rempah asalnya. 
2. Bersih, bebas dari mikroba, serangga dan kontaminan 

lain. 
3. Bebas enzim dan masih mengandung antioksidan 

alami. 
4. Kadar air sangat rendah, hampir tidak ada. 
5. Mempunyai masa simpan yang lama dalam kondisi 

penyimpanan yang normal atau agak keras. 
6. Kehilangan minyak esensial dapat dikurangi karena 

adanya resin. 
7. Memerlukan gudang tempat penyimpanan yang jauh 

lebih kecil dibandingkan dengan menyimpan rempah-
rempah segar. 

     Kelemahan produk oleoresin adalah sebagai berikut: 
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1. Sangat pekat dan kadang-kadang lengket sehingga 
sulit ditimbang dengan tepat. 

2. Karena sifatnya yang pekat dan lengket. Sejumlah 
oleoresin masih menempel pada wadahnya ketika 
dituang. 

3. Flavor dipengaruhi oleh asal dan kualitas bahan 

mentah yang mungkin asalnya tidak sama. 
4. Sejumlah tanin masih terdapat di dalamnya, kecuali jika 

dilakukan proses penghilangan tanin tersebut. 
5. Kemungkinan masih terdapat pelarut dalam jumlah 

yang melebihi batas yang ditentukan jika tidak 
dilakukan kontrol yang baik dalam proses ekstraksinya.  

     Kancorflavours (2001), menyebutkan kualitas oleoresin dapat 
ditentukan berdasarkan : 

1. Jumlah komponen aktif yang diinginkan. 
2. Bagian resin yang mengandung kombinasi alkaloid, 

gum, pigmen dan lain-lain. 
3. Aroma yang dihasilkan minyak atsiri. 
4. Perbandingan dari pemanfaatan flavor/aroma oleoresin 

dengan rempah segar dalam aplikasinya. 
5. Kemudahan penggunaannya dalam penuangan, 

penyebaran, pencampuran dan lain-lain. 
6. Konsistensi flavour, warna dan viskositas. 

7. Kemampuan pelarut ekstraksi yang digunakan dan 
tingkat residu yang minimum. 

 

 

2.3.3 Senyawa Fenol 

     Fenol atau asam karbolat atau benzenol adalah zat kristal 
tak berwarna yang memiliki bau khas. Senyawa fenol adalah 
kelompok senyawa kimia yang  ditemukan sangat luas pada 
tanaman. Senyawa ini memiliki ciri khas yakni memiliki gugus 
fenol pada molekulnya, dan berperan dalam memberi warna 
pada tumbuhan seperti  warna daun saat musim gugur. Fenol 
memiliki kelarutan terbatas dalam air, yakni 8,3 gram/100 ml. 
 Fenol memiliki sifat yang cenderung asam, artinya dapat 
melepaskan ion H+ dari gugus hidroksilnya. Pengeluaran ion 
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tersebut menjadikan anion fenoksida C6H5O
− yang dapat 

dilarutkan dalam air.  Dibandingkan dengan alkohol alifatik 
lainnya, fenol bersifat lebih asam. Fenol larut dalam air 
mempunyai massa molar 94,110C, mempunyai titik didih 
181,9oC, dan titik lebur 40,9oC (Gobel, 2014). 
     Sejumlah penelitian pada tanaman obat dilaporkan bahwa 
banyak tanaman obat yang mengandung fenol dalam jumlah 
besar. Efek bioaktif terutama disebabkan karena adanya 
senyawa fenol seperti flavonoid dan asam fenolat. Biasanya 
senyawa-senayawa yang memiliki efek bioaktif adalah senyawa 
fenol yang mempunyai gugus hidroksi yang tersubstitusi pada 
posisi ortho dan para terhadap gugus –OH dan –OR (Okawa et 
al., 2001). Fenol banyak memiliki efek menguntungkan bagi 

kesehatan, salah satunya adalah mengurangi resiko penyakit 
jantung dengan menghambat oksidasi LDL (low density 
lipoprotein). Selain itu senyawa fenol juga diketahui memiliki 

sifat antibakteri, antivirus, anti mutagenik dan antikarsinogenik. 
Kandungan fenol diketahui memiliki kemampuan untuk 
mengurangi kerusakan oksidatif dan sebagai antioksidan. Fenol 
bisa menangkap radikal bebas secara langsung atau 
menggantikannya melalui reaksi berpasangan dengan enzim 
antioksidan. Hal ini dilaporkan juga bahwa komponen fenolik 
berhubungan dengan aktifitas antioksidan dan memegang 
peranan penting pada stabilitas peroksida lemak 
(Amornlerdpison et al., 2007). Struktur dasar fenol dapat dilihat 
pada Gambar 2.1. 

 

 
 

Gambar 2.1. Struktur dasar fenol (Helmenstine, 2014) 

http://chemistry.about.com/bio/Anne-Marie-Helmenstine-Ph-D-7815.htm
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     Senyawa fenol meliputi aneka ragam senyawa yang berasal 
dari tumbuhan, yang mempunyai ciri sama yaitu cincin aromatik 
yang mengandung satu atau dua penyulih hidroksil. Umumnya 
mudah larut dalam air karena sering berikatan dengan gula 
sebagai glikosida dan biasanya terdapat dalam vakuola sel. 
Senyawa fenol merupakan kelas utama antioksidan yang 
berada dalam tumbuh-tumbuhan (Marinova et al. 2005). Fenol 
sebagai senyawa aromatik yaitu senyawa memiliki bau atau 
aroma yang khas. Fenol banyak terdapat di alam biasanya 
berasal dari bahan – bahan organik yang telah membusuk atau 
bahan – bahan yang terdapat di alam. Fenol merupakan bahan 
kimia yang digunakan sebagai desinfektan dan ditemukan di 
sejumlah produk konsumen. Walaupun fenol sebagai antiseptik 
yang baik tetapi fenol juga beracun (Ullmann’s, 2003).  
     Secara kualitatif ekstrak etanol sirih hijau positif mengandung 
komponen aktif seperti alkaloid, tanin, fenolik, dan steroid. 
Ekstrak daun sirih hijau terdapat komponen yang positif kuat 
yaitu fenolik dan senyawa ini diduga berperan sebagai senyawa 
antimikroba. Senyawa yang terkandung dalam ekstrak sirih 
yang diduga berperan sebagai antimikroba adalah senyawa 
fenolik. Selain fenolik dari ekstrak sirih senyawa-senyawa yang 
lain seperti alkaloid, tannin dan steroid juga dapat berfungsi 
sebagai antibakteri. Fenol adalah subtansi yang mempunyai 
cincin anti aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil. 
Golongan fenol yang mempunyai kemampuan sebagai bahan 
antimikroba diantaranya adalah katekol, quinon, eugenol dan 
flavon. Fenol dapat berperan sebagai antimikroba yaitu dengan 
menghambat aktivitas enzim (Suliantari et al., 2008). 
Mekanisme fenol sebagai agen anti bakteri adalah meracuni 
protoplasma, merusak dan menembus dinding serta 
mengendapkan protein sel bakteri. Senyawa fenolik bermolekul 
besar mampu menginaktifkan enzim essensial di dalam sel 
bakteri meskipun dalam konsentrasi yang sangat rendah. Fenol 
dapat menyebabkan kerusakan pada sel bakteri, denaturasi 
protein, menginaktifkan enzim dan menyebabkan kebocoran sel 
(Moeljantoro, 2004).  
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2.3.4 Proses Ekstraksi Oleoresin Daun Sirih Hijau 

     Oleoresin rempah-rempah pada umumnya diperoleh dengan 
cara mengekstraksi rempah-rempah tersebut dengan 
menggunakan pelarut organik tertentu. Bahan rempah-rempah 
berbentuk bubuk halus dicampur dengan pelarut dan 
diekstraksi, kemudian larutan dipisahkan dengan cara 
penyaringan dan pelarut yang dihasilkan kemudian dilakukan 
proses penyulingan. Oleoresin yang dihasilkan mengandung 
aroma dan flavor (Tzia, 2003). Menurut Manheirmer dalam 

Samuel (2004), oleoresin diperoleh dari ekstraksi bahan rempah 
atau flavoring dengan menggunakan pelarut organik untuk 

mendapatkan komponen yang diinginkan. 
     Ekstraksi umum dilakukan pada bahan rempah dan herbal 
(spices and herbs) untuk meningkatkan masa simpan senyawa 

aktif dalam bahan tersebut (United Nations Industrial 
Development Organization, 2005). Umumnya banyak kasus, 
pemilihan metode ekstraksi sangat penting dilakukan karena 
hasil ekstraksi akan mencerminkan tingkat keberhasilan metode 
tersebut dalam mengeluarkan senyawa dari matriks bahan ke 
dalam media (pelarut) melalui pengujian kuantitatif ekstrak 
(Salas et al, 2010). 

 
a. Penimbangan 

     Penimbangan bahan baku dilakukan pada tahap awal 
ekstraksi yang bertujuan untuk mempersiapkan bahan baku 
yang akan diekstraksi dan menentukan jumlah bahan baku yang 
sesuai dengan kapasitas alat maupun kebutuhan etanol. Hal ini 
sesuai dengan Anonymous (2009) bahwa penimbangan perlu 
dilakukan untuk mengetahui berat suatu bahan. Penimbangan 
bahan baku dapat menggunakan timbangan biasa ataupun 
timbangan digital (Samuel, 2004). 
 
b. Pengeringan Bahan 

     Setelah bahan disortir dan dipotong daunnya dari ranting 
kemudian dicuci setelah itu daun ditiriskan untuk menghilangkan 
air bekas cucian pada daun sirih, kemudian dilanjutkan ke 
proses berikutnya yaitu pengeringan dengan vacuum drying. 
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Menurut Gamse (2002), Sebelum di ekstraksi bahan harus 
dikeringkan dahulu untuk mengurangi kadar airnya dan 
disimpan pada tempat yang kering agar terjaga kelembabannya. 
Dengan pengeringan yang sempurna akan dihasilkan ekstrak 
oleoresin yang memiliki kemurnian yang tinggi. Suhu 
pengeringan yang terlalu tinggi menurunkan rendemen minyak, 
tetapi pengeringan yang lambat dan lembab menyebabkan 
bahan berjamur dan busuk. Proses pengeringan adalah suatu 
cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian besar 
air dari suatu bahan dengan cara menggunakan energy panas 
(Putri, 2011). 
     Perlakuan pendahuluan untuk bahan padat dapat dilakukan 
dengan beberapa cara di antaranya dengan pengeringan bahan 
baku sampai kadar air tertentu dan penggilingan untuk 
mempermudah proses ekstraksi dengan memperbesar kontak 
antara bahan dan pelarut (Harbone, 2000). Menurut Arifin, 
Kardiyono dan Susanto (1987), proses pengeringan untuk 
bahan baku obat tradisional atau simplisia nabati sangat perlu 
diperhatikan, hal ini dikarenakan: 

1. Untuk bahan yang mengandung minyak atsiri atau 
komponen lain yang thermolabil, harus secara hati-hati 

dengan panas matahari terlindung atau dengan oven 
suhu rendah. 

2. Pada proses pengeringan usahakan bahan ditata selapis 
dan perlu dibolak balik. 

3. Suhu pengeringan dengan panas buatan usahakan 
dengan suhu tidak kurang dan tidak lebih dari 50-60 ˚C. 

 
c. Pengecilan Ukuran 
     Menurut Bernasconi et al., (1995) pengecilan ukuran 

dimaksudkan untuk memperluas permukaan bahan  sehingga 
kontak antara bahan dan pelarut bisa berlangsung optimum. 
Perbesaran luasan permukaan dimaksudkan untuk 
mempercepat pelarutan, mempercepat reaksi kimia, dan 
mempertinggi kemampuan penyerapan. Heldman (2000) 
menyatakan bahwa bahan yang akan diekstrak sebaiknya 
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berukuran kecil dan seragam untuk mempermudah pelarut 
kontak antara bahan dengan pelarut sehingga ekstraksi 
berlangsung dengan cepat.  
     Daun sirih hijau yang sudah dikeringkan dengan cara 
dimasukkan ke dalam vacuum drying kemudian dihaluskan 
dengan blender untuk mendapatkan ukuran yang seragam. 
Pengecilan ukuran tersebut dimaksudkan untuk memperluas 
permukaan bahan sehingga kontak antara bahan dan pelarut 
bisa berlangsung optimum. Menurut Bernasconi et al., (1995), 

perbesaran luas permukaan dimaksudkan untuk mempercepat 
pelarutan, mempercepat reaksi kimia, mempertinggi 
kemampuan penyerapan dan menambah kekuatan warna. 
Adapun proses pembuatan ektraksi oleoresin daun sirih hijau 
dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.2  Diagram Alir Proses Ekstraksi Oleoresin Daun Sirih Hijau 
(Affandy, 2005) 
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2.3.5 Ekstraksi Perkolasi Oleoresin 

     Ekstraksi oleoresin umumnya dilakukan dengan pelarut 
organik, misalnya etilen diklhorida, aseton, etanol, metanol, 
heksan (Somaatmadja, 1981), eter dan isopropil alkohol 
(Moestofa, 1981). Pemilihan pelarut yang tepat sangat 
berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas oleoresin yang 
diperoleh. Pada umumnya  ekstraksi oleoresin dilakukan 
dengan menghaluskan bahan yang akan diekstrak, kemudian    
diekstraksi dengan cara perkolasi. Ekstrak yang tertinggal 
merupakan oleoresin yang biasanya bercampur dengan minyak, 
lemak, pigmen dan komponen flavor yang terekstrak dari bahan 
asal. Oleoresin yang diperoleh merupakan cairan yang kental 
atau semi padat yang mempunyai karakteristik rasa dan aroma 
sama dengan bahan asalnya. Menurut Bernasconi et al., (1995) 

ekstraksi padat cair salah satunya untuk memperoleh bahan-
bahan aktif dan minyak atsiri dari tumbuhan. Ekstraksi oleoresin 
daun sirih hijau menggunakan ekstraksi padat cair cara 
perkolasi. Perlakuan yang diberikan adalah pada kombinasi 
suhu ekstraksi 30˚C, 40˚C, 50˚C dan 60˚C serta lama waktu 
ekstraksi 1 dan 2 jam dengan menggunakan pelarut etanol 70%.  
     Menurut Heath dalam Sari (2006), teknik perkolasi dilakukan 

dengan penambahan pelarut ke dalam bahan yang akan 
diekstrak pada perbandingan tertentu, kemudian diaduk dengan 
pengaduk magnet. Pengadukan bertujuan mempercepat 
pelarutan zat padat ke dalam medium pelarut. Pemilihan cara 
ekstraksi oleoresin menggunakan pengocokan dengan 
menggunakan magnetic stirrer (perkolasi) ternyata lebih baik 

daripada cara soxhlet, karena dengan cara soxhlet, suhu dalam 
labu lebih tinggi sehingga volatile oil sebagian menguap. Selain 
itu dengan cara perkolasi, kontak antara pelarut dengan sampel 
lebih lama sehingga daya larutnya lebih besar, sebagaimana 
telah diteliti oleh Djubaedah, et al dalam Renny (2003). 
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2.3.6 Penyaringan dan Penguapan Pelarut 

     Penyaringan dimaksudkan untuk memisahkan antara filtrat 
dan residu karena dalam filtrat tersebut mengandung komponen 
oleoresin yang diinginkan. Penyaringan dilakukan dengan 
menggunakan penyaring vakum untuk mempercepat proses 
penyaringan agar pelarut tidak menguap. Hasil ekstraksi 
umumnya masih mengandung bahan ikutan lain yang terdapat 
dalam residu (Hui, 2002). Moestofa (1981) juga menyatakan 
bahwa kesulitan yang sering dihadapi dalam pemisahan pelarut 
adalah dalam upaya menekan jumlah senyawa volatil yang 
menguap bersama pelarut organik pada saat pemanasan. 
     Penguapan pelarut oleoresin daun sirih hijau dilakukan 
dalam keadaan vakum menggunakan rotary vacuum 
evaporator. Pelarut yang masih terdapat dalam filtrat harus 

diuapkan untuk mendapatkan oleoresin. Pemekatan dilakukan 
sampai tidak ada pelarut yang menguap. Masing-masing 
perlakuan mempunyai waktu penguapan yang berbeda-beda, 
tergantung jumlah pelarut yang digunakan (Anonymous, 2006a). 
Menurut Guenther (1987), pemekatan filtrat biasanya dilakukan 
menggunakan alat penyuling vakum dan proses ini 
menghasilkan suatu zat yang disebut oleoresin dan resinoid. 
Persenyawaan tersebut merupakan zat kental dan kadang-
kadang dalam bentuk padat, berwarna gelap, selain itu juga 
mengandung resin yang larut dalam alkohol, zat warna dan lain-
lain. Komara dalam Samuel (2004), menyatakan pemisahan 
pelarut dengan oleoresin dapat menggunakan rotary vacuum 
evaporator dan dilakukan pada suhu rendah pada tekanan 

vakum. Suyitno (2000) menyatakan bahwa adanya vakum 
menyebabkan perbedaan suhu antara uap (steam) produk naik 
dan produk mendidih pada suhu yang relatif rendah sehingga 
dapat memperkecil kerusakan karena panas. 
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2.4 Hipotesis 

     Diduga suhu ekstraksi dan lama waktu ekstraksi 
berpengaruh terhadap kandungan total fenol pengawet alamii 
oleoresin daun sirih hijau. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 
 

 
 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

     Penelitian dilaksanakan mulai Juli - Maret 2014 di 
Laboratorium Teknologi Agrokimia Jurusan Teknologi Industri 
Pertanian Universitas Brawijaya Malang serta pengujian sampel 
dilakukan di Laboratorium Lingkungan Jurusan Kimia FMIPA 
Universitas Brawijaya Malang. 
 
 
3.2 Alat dan Bahan 
a. Alat 

     Alat yang digunakan dalam proses pembuatan bubuk daun 
sirih hijau adalah vacuum drying untuk mengeringkan bahan, 
blender kering untuk menghaluskan bahan, timbangan digital 

untuk menimbang bahan. Peralatan yang digunakan untuk 
ekstraksi daun sirih hijau (bubuk) adalah erlenmeyer untuk 
tempat bahan yang akan diekstraksi, pompa vakum untuk 
penyedot, gelas ukur untuk mengukur etanol yang akan 
digunakan, termometer untuk mengukur suhu, kertas saring 
halus untuk menyaring hasil ekstraksi, alumunium foil untuk 
menutup bahan yang diekstrak, magnetic stirrer untuk 
pengaduk, hot plate untuk memanaskan bahan yang di ekstraksi 
dan rotary vacuum evaporator untuk menguapkan hasil 

ekstraksi. Alat untuk menguji kandungan total fenol adalah 
spektrofotometer UV Vis dan pH meter untuk menguji pH. 
 
b. Bahan 

     Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Daun sirih hijau (piper betle L) segar yang diperoleh dari Pasar 
Blimbing Malang. Bahan kimia untuk pembuatan ekstrak daun 
sirih hijau adalah etanol 70 % teknis dan aquades yang 
diperoleh dari toko “Makmur Sejati” Malang. 
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3.3 Batasan Masalah 
 
     Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bahan baku yang digunakan adalah daun sirih hijau 
(Piper betle L.) yang dibeli di Pasar Blimbing Malang 
dengan spesifikasi yang berwarna hijau. 

2. Pelarut yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pelarut etanol 70%  

3. Analisa yang dilakukan pada filtrat Oleoresin daun sirih 
hijau adalah analisa rendemen oleoresin, uji 
kandungan total fenol dan pH. 

 
 
3.4 Prosedur Penelitian 

     Tahapan penelitian dibagi menjadi delapan bagian besar 
yaitu identifikasi masalah, studi pustaka, penelitian 
pendahuluan, rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, 
pengamatan, analisa data dan pemilihan perlakuan terbaik. 
Diagram alir prosedur penelitian secara lebih ringkas dapat 
dilihat pada Gambar 3.1. 
 
1. Identifikasi  Masalah 
     Penentuan masalah berupa identifikasi terhadap 
permasalahan yang timbul pada daun sirih hijau yang berlimpah 
yang umumnya tidak dimanfaatkan secara maksimal 
mengakibatkan turunnya mutu dari daun sirih itu sendiri 
sehingga muncul masalah penyimpanan dan sifat fisik daun sirih 
hijau yang mudah rusak. Oleh karena diperlukan suatu 
penanganan yaitu dengan proses pengolahan yang lebih lanjut 
supaya daya simpan produk lebih lama dan menjadi produk 
potensial di masyarakat ataupun industri. Salah satu upaya 
pengolahan adalah dengan mengekstrak daun sirih hijau 
tersebut menjadi produk oleoresin yang dapat digunakan 
sebagai pengawet. 
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2. Studi Pustaka 

     Studi pustaka merupakan upaya untuk mencari informasi 
secara luas dari berbagai sumber yang digunakan sebagai 
acuan untuk mendukung pelaksanaan penelitian baik secara 
teoritis maupu praktis. Studi pustaka dapat dilaksanakan 
dengan mempelajari literatur berupa buku, majalah, jurnal dan 
laporan penelitian yang berguna untuk mengumpulkan informasi 
dan data-data pendukung yang berguna bagi penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Alir Prosedur Penelitian 

Identifikasi Masalah 

Studi Pustaka 

Penentuan Hipotesa 

Penelitian Pendahuluan 

Rancangan Penelitian 
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Pengamatan 
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Pelaksanaan Penelitian 

Mulai 

Selesai 

Kesimpulan 
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3. Penelitian Pendahuluan 

     Percobaan pendahuluan dilakukan untuk menentukan proses 
ekstraksi pada daun sirih hijau sebagai zat antimikroba dan 
untuk menentukan faktor yang akan diteliti. Selanjutnya 
ditentukan level dari tiap-tiap faktor yang diteliti. Percobaan 
pendahuluan dilakukan berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan terdahulu. Berdasarkan penelitian pendahuluan 
dilakukan agar didapat gambaran secara umum tentang 
penelitian dan hasil yang akan dicapai, mempelajari proses 
pembuatan oleoresin daun sirih hijau pada masing-masing 
perlakuan. 
 
4. Rancangan Penelitian 

     Penelitian ini disusun secara faktorial yang dirancang dengan 
rancangan acak kelompok (RAK) dengan dua faktor. Faktor 
pertama adalah suhu (30˚C, 40˚C, 50˚C dan 60˚C) dan faktor 
kedua adalah Lama waktu ekstraksi (1 jam dan 2 jam). Faktor I 
dan Faktor II dikombinasikan menghasilkan 8 kombinasi 
perlakuan dan diulang 3 kali, sehingga total 24 satuan 
percobaan. 
 
 
Faktor I  : Suhu (S) 
 S1 : 30 ˚C 
 S2 : 40 ˚C 
 S₃ : 50 ˚C 

 S₄ : 60 ˚C 

 
Faktor II : Lama waktu ekstraksi (T) 
 T1 : 1 jam  
 T2 : 2 jam 
 
     Dari kedua faktor tersebut diperoleh kombinasi perlakuan 
seperti yang tercantum pada Tabel 3.1 dan masing-masing 
perlakuan dilakukan ulangan sebanyak 3 kali. 
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Tabel 3.1 Tabel Kombinasi Perlakuan Penelitian 
Suhu 

Ekstraksi 
Waktu Ekstraksi 

T1 T2 

S1 
S2 
S3 
S4 

S1T1 
S2T1 
S3T1 
S4T1 

S1T2 
S2T2 
S3T2 
S4T2 

Keterangan: 
 S1T1 : suhu 30˚C, lama waktu ekstraksi 1 jam 

S2T1 : suhu 40˚C, lama waktu ekstraksi 1 jam 
S3T1 : suhu 50˚C, lama waktu ekstraksi 1 jam 
S4T1 : suhu 60˚C, lama waktu ekstraksi 1 jam 
S1T2 : suhu 30˚C, lama waktu ekstraksi 2 jam 
S2T2 : suhu 40˚C, lama waktu ekstraksi 2 jam 
S3T2 : suhu 50˚C, lama waktu ekstraksi 2 jam 
S4T2 : suhu 60˚C, lama waktu ekstraksi 2 jam 

 
5. Pelaksanaan Penelitian 

     Proses pembuatan ekstrak oleoresin daun sirih hijau 
dilakukan dengan dua tahap, yaitu:    
Tahap 1: Pembuatan sampel bubuk daun sirih hijau 

a. Daun sirih hijau diambil secara acak kemudian disortasi dan 
dicuci dengan air mengalir untuk membersihkan kotoran 
dan daun yang rusak, selanjutnya ditiriskan dan ditimbang 
masing-masing 100 gram untuk pembuatan sampel kering. 

b. Untuk sampel kering, dilakukan pengeringan dengan 
pengering vakum dengan suhu 60 °C selama 4 jam, lalu 
dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat kering 
sampel. 

c. Daun yang telah kering, diblender dengan blender kering 
selama 3 menit. 

d. Bubuk daun sirih hijau dikemas dalam plastik. 
Tahap II : Ekstraksi sampel bubuk daun sirih hijau  

a. Bubuk daun sirih hijau dimasukkan ke dalam labu 
erlenmeyer dan ditambah pelarut etanol 70%. 
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b.  Ekstraksi sampel daun sirih hijau dilakukan secara 
perkolasi menggunakan magnetic stirrer selama 1 dan 2 
jam pada suhu 30°C, 40°C, 50°C dan 60°C dengan 
menggunakan pelarut etanol 70 %. 

c. Penyaringan dengan kertas saring halus. 
d. Penguapan pelarut menggunakan rotary vacuum 

evaporator pada suhu 60°C, tekanan 60 mmHg selama 45 

menit. 
e. Oleoresin daun sirih hijau yang telah terbentuk, disimpan 

pada botol kaca 
 
 Diagram alir proses pembuatan sampel bubuk daun sirih 
hijau dan diagram alir proses pembuatan oleoresin daun sirih 
hijau dapat dilihat pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram alir pembuatan bubuk daun sirih hijau (Affandy, 

2005) 
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Gambar 3.3 Diagram Alir Proses Ekstraksi Oleoresin Daun Sirih Hijau 
(Affandy, 2005) dengan memodifikasi suhu dan lama waktu ektraksi 

serta analisa 

6. Pengamatan 

     Pengamatan pada bubuk daun sirih hijau dilakukan sesuai 
dengan rancangan penelitian yang sudah ditetapkan dan 
pengukuran terhadap berbagai aspek masing-masing parameter 
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yang akan diuji. Parameter yang diamati adalah rendemen 
oleoresin, kandungan total fenol dan pH. 
 
 

7. Analisa Data 
 
     Data pengamatan yang diambil dari uji fisik akan dianalisis 
menggunakan analisis varian (ANOVA) untuk mengetahui ada 
tidaknya pengaruh atau beda nyata antar perlakuan. Apabila 
pada masing-masing faktor menunjukkan pengaruh nyata, maka 
dilanjutkan dengan uji lanjut BNT dan apabila interaksi kedua 
faktor menunjukkan beda nyata, maka dilanjutkan dengan uji 
jarak berganda (DMRT) untuk mengetahui mana yang beda 
dengan menggunakan notasi. 
 
 
8. Pemilihan Perlakuan Terbaik 

     Dalam penentuan perlakuan terbaik yang meliputi rendemen, 
kandungan total fenol dan pH yaitu dilakukan dengan 
menggunakan Multiple Attribut (Zeleny, 1982). Langkah-langkah 
metode Multiple Attribut dapat dilihat pada Lampiran 2. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

 
4.1 Bahan Baku 
 
4.1.1 Ketersediaan Bahan Baku 

     Ketersediaan bahan baku adalah faktor penting dalam 
memproduksi ekstrak  daun sirih hijau. Bahan baku utama 
dalam pembuatan ekstrak daun sirih hijau adalah daun sirih 
hijau segar. Jenis daun sirih hijau yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah daun sirih jawa. Daun yang diambil adalah 
daun yang berukuran sedang, berwarna hijau tua dan daunnya 
lembut. Daun sirih jawa banyak ditemukan di pasar-pasar 
tradisional, terutama dikota Malang. Umumnya daun sirih hijau 
hanya digunakan untuk pengobatan tradisional seperti 
digunakan untuk pengobatan berbagai macam penyakit seperti, 
obat sakit gigi dan mulut, sariawan, dan hidung berdarah 
(Mursito, 2002). Ketersediaan daun sirih hijau ini cukup 
melimpah di berbagai wilayah Jawa Timur, hanya saja 
pemanfaatannya masih kurang dan juga daerah persebarannya 
belum merata. Di daerah kota Malang khususnya di pasar-pasar 
tradisional, ketersediaan bahan baku cukup memadai karena 
setiap hari pemasok daun sirih hijau menyetor kepada penjual 
yang ada di pasar-pasar tradisional. Daun sirih hijau dijual 
dalam satuan ikat, yang terdiri dari daun yang masih menempel 
pada tangkai, dengan harga per ikat antara Rp 1.000 sampai Rp 
1.500 tergantung banyaknya tangkai dan daun dalam satu ikat. 
Dalam satu ikat terdapat 100-150 gram daun sirih hijau. 
     Daun sirih jawa memiliki ciri-ciri tekstur daun yang lembut 
(tidak kasar), berwarna hijau tua, aroma yang cukup menyengat 
dan bisa digunakan untuk nginang atau mengunyah sirih. Selain 
sirih jawa, terdapat jenis sirih lain seperti sirih Belanda yang 
memiliki ciri-ciri berdaun besar, berwarna hijau tua, berbau 
tajam dan pedas. Kemudian sirih cengkeh yang berdaun kecil, 
berwarna kuning dan memiliki rasa seperti cengkeh, sirih kuning 
dan sirih hitam (Anonymous, 2012). Umumnya daun sirih hijau 
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yang ada diambil minyak atsirinya dengan cara penyulingan. 
Kendala dari penyulingan minyak atsiri sirih tersebut adalah 
ketersediaan daun sirih hijau tidak selalu terpenuhi setiap 
harinya.  
     Produksi penyulingan minyak atsiri dari daun sirih hijau saat 
ini masih mengandalkan daun sirih hijau dari pemasok yang 
mengumpulkan daun sirih hijau dari pekarangan penduduk 
(Anonymous, 2009). Hal tersebut sesuai dengan keadaan 
pedagang yang menjual daun sirih hijau di pasar-pasar 
tradisional di kota Malang, dimana pemasok daun sirih hijau 
tidak memiliki perkebunan yang khusus untuk membudidayakan 
tanaman sirih. Pemasok mengandalkan tanaman sirih yang 
ditanam di pekarangan rumah penduduk. Untuk pemenuhan 
daun sirih hijau dalam  jangka panjang, dapat dilakukan dengan 
cara pembudidayaan dan pembangunan kebun daun sirih hijau 
tentunya dengan penyediaan lahan yang cukup untuk proses 
penanaman agar kebutuhan akan daun sirih hijau terpenuhi. 
 
 
4.1.2 Kadar Air dan pH Bahan Baku 

 
     Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
daun sirih hijau yang dianalisa kadar air dan pH-nya. 
Berdasarkan hasil analisa pada bahan baku daun sirih hijau 
dengan kondisi bahan segar dan kering, diperoleh hasil yang 
berbeda dari masing-masing parameter dilihat dari kandungan 
air yang ada pada bahan. Kandungan air dalam bahan makanan 
mempengaruhi daya tahan bahan makanan terhadap serangan 
mikroba yang dinyatakan dengan aw. Aw adalah jumlah air 
bebas yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk 
pertumbuhannya. Kandungan air dan aktivitas air 
mempengaruhi perkembangan reaksi pembusukan secara kimia 
dan mikrobiologi dalam makanan. Hasil analisa kadar air dan pH 
dengan kondisi bahan yang berbeda dapat dilihat pada Tabel  
4.1. 
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Tabel 4.1 Kadar Air dan pH Daun Sirih Hijau 

Parameter Segar Kering 

Kadar Air (v/b)% (per 2 gram) 81,45 6,5 
pH  6,43  4,78 

Keterangan: Rendemen dari 100 gram bahan segar adalah 19 gram 
(bahan kering bubuk daun sirih hijau) 

 Hasil analisa kadar air dan pH bahan baku daun sirih hijau 
pada Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pengujian dengan kondisi 
bahan baku berbeda menghasilkan hasil yang berbeda pula. 
Penentuan kadar air dilakukan pada masing-masing sampel, 
baik sampel segar maupun sampel kering. Kadar air untuk 
sampel segar sebesar 81,45 % dan untuk kadar air sampel 
kering sebesar 6,5 %. Daun sirih hijau (bahan) segar memiliki 
kadar air dan pH yang lebih tinggi daripada bahan yang telah 
dikeringkan. Perbedaan kondisi bahan yang digunakan 
memberikan hasil yang berbeda terhadap ekstrak yang 
dihasilkan.  
     Air dalam bahan pangan berperan sebagai pelarut dari 
beberapa komponen di samping ikut sebagai bahan pereaksi, 
sedangkan bentuk air dapat ditemukan sebagai air bebas dan 
air terikat. Air bebas dapat dengan mudah hilang apabila terjadi 
penguapan atau pengeringan, sedangkan air terikat sulit 
dibebaskan dengan cara tersebut (Purnomo,1995). Air yang 
terdapat dalam bentuk bebas dapat membantu terjadinya 
proses kerusakan bahan makanan misalnya proses 
mikrobilogis, kimiawi, ensimatik, bahkan oleh aktivitas serangga 
perusak (Sudarmadji dkk, 2006). 

     Menurut Winarno (2000), penentuan kadar air dari suatu 
bahan pangan sangat penting agar dalam proses pengolahan 
mendapat penanganan yang tepat. Kadar air adalah perbedaan 
antara berat bahan sebelum dan sesudah dilakukan 
pengeringan. Kadar air yang tinggi belum tentu memberikan Aw 
yang tinggi bila bahannya berbeda. Hal ini dikarenakan mungkin 
bahan yang satu disusun oleh bahan yang dapat mengikat air 
sehingga air bebas relatif menjadi lebih kecil dan akibatnya 
bahan jenis tersebut mempunyai Aw yang rendah (Wulanriky, 
2011). 
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     Rendahnya kadar air yang terjadi pada bahan kering ini 
disebabkan karena adanya proses pengeringan (proses 
pengeringan vakum) sehingga air dalam sampel mengalami 
penguapan sampai perbandingan uap air pada bahan dan udara 
hampir seimbang. Menurut Taib, dkk dalam Affandy (2005) 
proses pengeringan akan menguapkan kandungan air dari 
permukaan bahan, karena perbedaan kandungan uap air antara 
udara dengan bahan yang dikeringkan. Nilai pH dari kedua 
kondisi bahan juga berbeda, hal ini berkaitan dengan kadar air 
keduanya yang berbeda. Nilai pH untuk bahan segar yaitu 
sebesar 6,43 dan untuk bahan kering sebesar 4,78. Perbedaan 
pH juga disebabkan adanya perbedaan komponen-komponen 
asam yang terdapat dalam daun sirih. Dalam daun sirih hijau 
terkandung komponen-komponen yang sifatnya asam, antara 
lain asam nikotinat dan asam askorbat (vitamin C) (Anonymous, 
2003).      
 
 
4.2 Rendemen 
 

     Hasil rerata analisa rendemen oleoresin dalam berbagai 
perlakuan terlihat pada Tabel 4.2. 
 

Tabel 4.2 Nilai Rerata Rendemen Oleoresin Daun Sirih Hijau dari 
Masing-Masing Kombinasi Perlakuan  
Perlakuan Rerata Rendemen 

(%) 
Notasi 

Suhu (°C) Waktu (jam)   

30  3,28 a 
40 1 3,34 a 
50  4,02 b 
60  4,53 b 

30  3,33 a 
40 2 3,58 a 
50  4,38 b 
60  4,85 b 

Keterangan : Perlakuan yang diikuti oleh huruf yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 0,05 

 



35 
 

 Hasil rerata analisis ragam pada Lampiran 3 menunjukkan 
bahwa suhu dan lama waktu ekstraksi memberikan pengaruh 
yang nyata (p˂0,05) dan interaksi antar keduanya juga 
berpengaruh nyata (p˂0,05) terhadap rendemen oleoresin daun 
sirih hijau. Pada Tabel 4.2 dapat dilihat hasil analisa rendemen 
yaitu nilai rendemen tertinggi sebesar 4,85% diperoleh dari 
perlakuan suhu 60°C dan lama waktu ekstraksi 2 jam, 
sedangkan rendemen paling rendah 3,28% diperoleh dari 
perlakuan suhu 30°C dan lama waktu ekstraksi 1 jam. Diduga 
bertambahnya rendemen oleoresin daun sirih hijau dipengaruhi 
oleh suhu dan lama waktu ekstraksi yang digunakan, semakin 
tinggi suhu dan semakin lama waktu ekstraksi, rendemen yang 
diperoleh akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan 
rendemen oleoresin daun sirih hijau sangat bergantung pada 
proses ekstraksi tersebut. Menurut Charm dalam Retno (2010), 
meningkatnya suhu menyebabkan daya larut bahan yang 
diekstraksi semakin meningkat.  
     Kenaikan suhu akan meningkatkan laju perpindahan massa 
sehingga dapat meningkatkan rendemen oleoresin dengan 
waktu yang lebih singkat (Dewi dkk, 2012). Hal ini sesuai 
pernyataan Srijanto B., dkk (2004) semakin tinggi suhu 
ekstraksi, permeabilitas dinding sel sampel bertambah sehingga 
pelarut lebih mudah masuk dan keluar dari dinding sel dengan 
membawa senyawa yang terekstrak, selain itu juga semakin 
lama waktu ekstraksi yang digunakan, waktu kontak antara 
sampel dan pelarut semakin lama sehingga jumlah senyawa 

yang terekstraksi semakin banyak. Menurut Treyball dalam 
Ramadhan dan Phaza (2010), Suhu memberikan pengaruh 
terhadap kinetika ekstraksi, dimana konsentrasi oleoresin dalam 
pelarut pada akhir ekstraksi meningkat seiring dengan naiknya 
suhu. Kenaikan suhu akan menyebabkan gerakan molekul 
etanol sebagai pelarut semakin cepat dan acak. Selain itu, 
kenaikan suhu menyebabkan pori-pori padatan mengembang 
sehingga memudahkan etanol sebagai pelarut untuk mendifusi 
masuk ke dalam pori-pori padatan bahan dan melarutkan 
oleoresin. Oleh karena itu, oleoresin yang berinteraksi semakin 
besar dan menyebabkan terjadinya perpindahan massa solut 
dari padatan umpan menuju pelarut semakin besar. 
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     Shadmani et al. (2004) semakin lama waktu ekstraksi, 

rendemen yang diperoleh akan meningkat, hal tersebut karena 
semakin banyak oleoresin yang terdesorbsi ke pelarut. Hal ini 
juga sesuai dengan pendapat Gaedcke, (2005) pada penelitian 
ekstraksi oleoresin jahe yaitu semakin tinggi suhu maka jumlah 
oleoresin yang terekstrak pun juga semakin banyak. Gaedcke 
juga menyebutkan Semakin lama waktu ekstraksi dan semakin 
tinggi suhu maka jumlah oleoresin yang terekstrak akan 
semakin banyak. 
 
 
4.3 Total Fenol 
 

     Penelitian ini dilakukan uji total fenol untuk mengetahui 
kandungan fenol tertinggi dari oleoresin daun sirih hijau dengan 
perlalukan yang berbeda. Metode yang digunakan untuk 
mengukur total fenol oleoresin daun sirih hijau (piper Betle L.)  
adalah metode spektrofotometri menggunakan reagen Folin 
Ciocalteau. Hasil analisa total fenol dapat dilihat pada Tabel 4.3.      
     Hasil analisa statistik pada total fenol dari oleoresin daun 
sirih hijau (Lampiran 4) menunjukkan bahwa suhu dan lama 
waktu ekstraksi berpengaruh nyata (p˂0,05) dan interaksi antar 
keduanya menunjukkan adanya pengaruh nyata (p˂0,05) 
terhadap total fenol oleoresin daun sirih hijau. Hasil rerata total 
fenol oleoresin daun sirih hijau setelah mengalami perlakuan 
dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
 Hasil rerata analisis total fenol pada Tabel 4.3 tertinggi pada 
suhu 60°C dan lama waktu ekstraksi 2 jam sebesar 45,7306 mg 
GAE/g, sedangkan hasil terendah pada suhu 30°C dan lama 
waktu ekstraksi 2 jam sebesar 30,3290 mg GAE/g lebih rendah 
jika dibandingkan dengan kayu manis  sebesar 131,24 mg 
GAE/g (Nely, 2007). Nely (2007), menambahkan total fenol biji 
pala dan lada hitam sebesar 51,78 mg GAE/g dan 18,01 mg 
GAE/g. Rempah jinten dan lada putih memiliki kandungan total 
fenol sebesar 7,15 mg GAE/g dan 12,59 mg GAE/g, ini berarti 
kandungan total fenol pada oleoresin daun sirih hijau lebih tinggi 
hasilnya dibandingkan dengan tumbuhan darat atau rempah-
rempah lainnya seperti lada hitam, jinten dan lada putih tetapi 



37 
 

jika di bandingkan dengan kayu manis dan biji pala kandungan 
total fenol pada oleoresin daun sirih hijau lebih rendah.  
 
Tabel 4.3 Nilai Rerata Total Fenol Oleoresin Daun Sirih Hijau dari 

Masing-masing Kombinasi Perlakuan 
Perlakuan Rerata Total Fenol 

(mg GAE/g) 
Notasi 

Suhu (°C) Waktu (jam)   

30  32,0623 b 
40 1 33,3804 c 
50  36,9222 d 
60  40,4075 e 

30  30,3290 a 
40 2 36,0021 d 
50  43,9549 f 
60  45,7306 g 

Keterangan: Perlakuan yang di ikuti oleh huruf yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 0,05 

 
 

     Tabel 4.3 menunjukkan bahwa semakin lama waktu ekstraksi 
maka total fenol semakin meningkat. Hal ini diduga karena 
semakin lama ekstraksi maka senyawa fenol yang terlarut 
dalam pelarut etanol dengan bantuan ekstraksi perkolasi 
semakin banyak. Tingginya total fenol diduga karena waktu 
ekstraksi yang lebih lama menyebabkan solvent yang bersifat 
polar masuk ke dalam dinding sel dan merusak dinding sel (cell 
rupture) sehingga senyawa fenol yang bersifat polar dapat 
keluar dan terlarut ke dalam solvent (Hayat et al., 2009). Gao et 
al., (2006), menduga bahwa tingginya kadar fenol seiring 

meningkatnya lama ekstraksi karena semakin lama pelarut 
menembus dinding sel maka kerusakan jaringan bahan semakin 
optimal dan akhirnya senyawa fenol yang terlarut lebih banyak. 
     Hasil penelitian total fenol (Tabel 4.3) yang diperoleh dengan 
menggunakan suhu ekstraksi berturut-turut 30, 40, 50 dan 60°C 
menunjukkan hasil total fenol yang diperoleh dari proses 
ekstraksi mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena 
dengan semakin tingginya suhu ekstraksi yang digunakan 
menyebabkan total fenol yang dihasilkan semakin meningkat. 
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Hal ini diduga karena semakin tinggi suhu ekstraksi maka 
senyawa yang bersentuhan dengan pelarut akan meningkat dan 
menyebabkan senyawa fenol banyak yang terekstrak. Tingginya 
senyawa fenolik seiring dengan kenaikan suhu ekstraksi yang 
menyebabkan semakin tinggi kelarutan senyawa fenolik dalam 
pelarut, dan koefisien difusi solut dalam pelarut semakin 
meningkat, sedangkan viskositas pelarut akan berkurang 
sehingga dapat memudahkan peristiwa perpindahan massa. 
Selain itu, peningkatan suhu juga menyebabkan jaringan 
dinding sel partikel solid lebih lunak sehingga solut lebih mudah 
terekstrak (Santos-Buelga dan Williamson, 2003). Hal ini juga 
sesuai dengan pendapat Hismath dkk (2011) pada penelitian 
tentang ekstraksi kulit kacang menyebutkan waktu ekstraksi 
yang lama dan suhu yang semakin tinggi, senyawa fenolik yang 
terekstrak dari kulit kacang dapat terdegradasi oleh cahaya dan 
oksigen.  
     Penjelasan di atas menunjukkan semakin tinggi suhu dan 
lama waktu ekstraksi maka perolehan ekstrak, kadar senyawa 
fenolik, dan perolehan fenolik yang dihasilkan semakin tinggi 
sampai pada waktu tertentu, kemudian pada waktu dan suhu 
optimum akan mengalami penurunan. Penjelasan di atas dapat 
disimpulkan bahwa senyawa fenol merupakan senyawa yang 
penting untuk digunakan sebagai pengawet alami pada 
berbagai produk makanan karena bersifat antimikroba yang 
dapat menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroba. 
Menurut Hadiwiyoto dalam Himawati (2010), fenol merupakan 

senyawa yang dapat memberikan aroma, rasa, warna, serta 
efek antioksidan dan pengawet.  
     Kandungan fenol yang terdapat pada daun sirih hijau 
membuktikan bahwa daun sirih hijau dapat dijadikan sebagai 
bahan baku untuk pembuatan ekstrak oleoresin yang berfungsi 
sebagai pengawet. Menurut Kartasapoetra dalam Hermawan 
(2007) menyatakan daun sirih mengandung senyawa-senyawa 
kimia antara lain kavikol dan kavibetol yang merupakan turunan 
dari fenol yang mempunyai daya antibakteri lima kali lipat dari 
fenol biasa. Cara kerja fenol dalam membunuh mikroorganisme 
yaitu dengan cara mendenaturasi protein sel, dengan 
terdenaturasinya protein sel, maka semua aktivitas metabolisme 
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sel dikatalisis oleh enzim yang merupakan suatu protein. 
Senyawa fenol didapatkan dari proses ekstraksi daun sirih hijau 
sebagai bahan baku, karena daun sirih hijau merupakan suatu 
bahan alami yang mempunyai potensi sebagai bahan 
antimikroba.  
     Zat antimikroba yang bekerja sebagai penghambat 
pertumbuhan bakteri pada daun sirih hijau diduga berasal dari 
senyawa fenol jenis kavikol. Menurut Jenie (2001), daun sirih 
hijau diidentifikasi mengandung zat antimikroba yang dikenal 
dengan senyawa fenol, khususnya kavikol. Komponen ini 
mampu mencegah adanya bakteri patogen, yang termasuk 
mikroorganisme pembusuk pada makanan. Kandungan minyak 
volatil dalam ekstrak daun sirih adalah komponen utama dari 
ekstrak. Daun dan ekstrak lengkap dari daun sirih hijau 
menunjukkan daya antibakteri  yang sangat kuat dan dapat 
diterapkan untuk mengatasi pertumbuhan bakteri pada bakteri 
patogen yang menyerang makanan. Untuk itu dapat disimpulkan 
bahwa kandungan senyawa fenol pada penelitian ini dapat 
digunakan sebagai pengawet alami karena bersifat antimikroba 
yang dapat mengawetkan bahan makanan tertentu dan dapat 
menghambat proses ketengikan serta aktifitas mikrobia 
sehingga produk menjadi lebih tahan lama dan aman untuk 
dikonsumsi. 
 
 
4.4 Derajat Keasaman (pH) 
 

     Nilai pH oleoresin daun sirih hijau diukur menggunakan pH 
meter. Pengukuran pH dilakukan untuk mengetahui 
kecenderungan kenaikan/penurunan pH hasil ekstraksi. Rerata 
nilai pH oleoresin daun sirih hijau yang dihasilkan berkisar 
antara 4,69-5,39 (Lampiran 5). Hasil rerata analisa nilai pH 
oleoresin daun sirih hijau setelah mengalami perlakuan dapat 
dilihat pada Tabel 4.4. 
     Hasil rerata analisis ragam nilai pH (p<0,05) pada Lampiran 
5 menunjukkan bahwa nilai pH dari faktor suhu ekstraksi yang 
dikombinasikan dengan lama waktu ekstraksi menunjukkan 
adanya pengaruh yang nyata dalam menaikkan nilai pH dan 
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interaksi antar keduanya menunjukkan adanya pengaruh nyata 
(p˂0,05) terhadap pH oleoresin daun sirih hijau. 
 
Tabel 4.4 Nilai Rerata pH Oleoresin Daun Sirih Hijau dari masing-

masing Kombinasi Perlakuan 
Perlakuan pH Notasi 

Suhu (°C) Waktu (jam)   

30  5,37 c 
40 1 5,28 c 
50  4,90 b 
60  4,86 b 

30  5,39 c 
40 2 5,01 b 
50  4,96 b 
60  4,69 a 

Keterangan: Perlakuan yang diikuti oleh huruf yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 0,05 

 
 Pada Tabel 4.4 dapat dilihat dari semua perlakuan yang 
menghasilkan nilai pH tertinggi yaitu pada suhu 30°C dengan 
lama waktu ekstraksi 2 jam yaitu sebesar 5,39 sedangkan nilai 
pH terendah yaitu pada suhu 60°C dengan lama waktu ekstraksi 
2 jam sebesar 4,69. Perbedaan pH disebabkan adanya 
perbedaan komponen-komponen asam yang terdapat dalam 
daun sirih. Dalam daun sirih terkandung komponen-komponen 
yang sifatnya asam, antara lain asam nikotinat dan asam 
askorbat (vitamin C) (Anonymous, 2003). Menurut Nalina dan 
Rahim (2007), daun sirih hijau mengandung beberapa jenis 
asam lemak, sedangkan menurut Agustin (2005) daun sirih hijau 
mengandung asam nikotinat dan vitamin C. 
     Nilai pH yang di inginkan dalam penelitian ini adalah yang 
bersifat asam yaitu pada pH rendah. Hubungannya dengan pH 
yang diharapkan rendah (bersifat asam) karena pada kondisi pH 
asam dapat menghambat pertumbuhan mikroba bahkan 
membunuh mikroba yang tumbuh pada makanan. Hal ini sesuai 
dengan Sperling dan Suriawiria dalam Himawati (2010), pH 

yang rendah dapat menghambat kontaminasi mikroorganisme 
pembusuk, mikroorganisme patogen serta mikroorganisme 
penghasil racun akan mati. Hal ini juga didukung oleh Campo et 
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al., (2000) yang menyatakan bahwa aktivitas antimikroba 
rosemary meningkat dengan menurunnya pH karena sel-sel 
yang mengalami stres pada pH rendah akan lebih sensitif 
terhadap ekstrak rosemary. Pengaruh pH dan minyak atsiri 

rempah-rempah juga telah dibuktikan dimana pada pH rendah 
diperoleh daya antibakteri terbesar (Nychas dan Tassou 2000). 
Pada Tabel 4.4 menunjukkan nilai pH mengalami penurunan 
seiring meningkatnya suhu dan lama waktu ekstraksi. Semakin 
turunnya nilai pH dengan semakin lamanya waktu ekstraksi 
dengan pemanasan diduga berpengaruh semakin rendah nilai 
pH dikarenakan semakin tinggi suhu akan mempercepat 
penguapan yang menyebabkan kandungan air dalam ekstrak 
berkurang sehingga mempengaruhi penurunan kadar pH. 
Menurut Castaneda-Ovando et al., (2009) tentang ekstraksi 

antosianin menyebutkan bahwa pH yang rendah seiring dengan 
bertambahnya waktu ekstraksi menyebabkan penurunan nilai 
pH. Pada pH rendah bagus untuk kondisi ekstrak antosianin, 
dimana antosianin lebih stabil pada pH asam. 
 
4.5 Analisa Hasil Perlakuan Terbaik 
 

     Pemilihan perlakuan terbaik pada penelitian ini dengan 
menggunakan metode Multiple Attribute (Zeleny, 1982) yang 

dilakukan pada masing-masing parameter yang akan diuji 
meliputi rendemen, total fenol dan pH. Selanjutnya ditentukan 
nilai ideal dari masing-masing parameter tersebut, kemudian 
dicari jarak kerapatan alternatif dari masing-masing alternatif 
terhadap parameter tersebut. Jarak kerapatan paling minimum 
yang dipilih menjadi alternatif terbaik. Perhitungan pemilihan 
perlakuan terbaik dengan Multiple attribute dapat dilihat pada 

Lampiran 6. Untuk lebih jelasnya mengenai perlakuan terbaik 
bisa dilihat pada Tabel 4.5 
 
Tabel 4.5 Hasil Perlakuan Terbaik Oleoresin Daun Sirih Hijau 

No Parameter Nilai 

1 Rendemen (%) 4,85 
2 Total Fenol (mg GAE/g)            45,73 
3 pH 4,69 
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 Perlakuan terbaik dari proses ekstraksi oleoresin daun sirih 
hijau pada beberapa perlakuan suhu dan lama waktu ekstraksi 
(rendemen, total fenol dan pH) yang terdapat pada oleoresin 
daun sirih hijau dengan suhu 60°C dan waktu ekstraksi 2 jam 
memiliki nilai yang paling baik di bandingkan dengan perlakuan-
perlakuan yang lain. Hal ini dapat disimpulkan bahwa suhu 
ekstraksi 60°C yang dikombinasikan dengan waktu ekstraksi 2 
jam adalah yang terbaik untuk proses ekstraksi oleoresin daun 
sirih hijau dengan metode ekstraksi perkolasi. Hasil perlakuan 
terbaik pada penelitian ini masih lebih tinggi hasilnya jika 
dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain namun dengan 
bahan baku yang berbeda yaitu penelitian yang dilakukan 
Sulistyani, Y. dkk (2011) pada ekstraksi limbah kulit kacang 
tanah yang hasilnya sebesar 4,17% dan 15,669 mg GAE/g 
berturut-turut untuk nilai rendemen dan total fenolnya, 
sedangkan pada penelitian ini diperoleh hasil yang lebih tinggi 
yaitu pada rendemen dan total fenol sebesar 4,85% dan 45,73 
mg GAE/g.  
     Pada penelitian yang dilakukan oleh Nely (2007), hasil yang 
diperoleh untuk total fenol pada lada hitam sebesar 18,01 mg 
GAE/g, lada putih 12,59 mg GAE/g, jinten 7.15 mg GAE/g, dan 
ketumbar 4.07 mg GAE/g lebih kecil dari pada total fenol untuk 
daun sirih hijau. Pada penelitian Affandy (2005) nilai pH untuk 
oleoresin daun sirih hijau nilainya 7,20 lebih besar dari pada ini 
nilai pH oleoresin daun sirih hijau pada penelitian ini yaitu 
sebesar 4,69. Hasil perlakuan yang terbaik ini dapat dijelaskan 
apabila kadar rendemen semakin tinggi, kadar fenol semakin 
tinggi dan nilai pH yang semakin rendah, menunjukkan mutu 
oleoresin semakin baik. Rendemen semakin tinggi menunjukkan 
proses produksi makin efisien dan juga kadar fenol semakin 
tinggi membuat zat antimikroba menjadi semakin kuat serta pH 
semakin asam akan menghambat proses pertumbuhan mikroba 
bahkan membunuh mikroba. 
 
4.6 Perbandingan dengan Produk Sejenis 
 
     Pada penelitian oleoresin daun sirih hijau (Piper betle L,.) ini 

akan dibandingkan dengan produk oleoresin yang ada 
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dipasaran tetapi dengan bahan baku yang berbeda. Dalam 
dunia industri oleoresin di Indonesia masih sangat terbatas pada 
jenis-jenis tertentu saja, misalnya produk jenis-jenis oleoresin 
yang sudah dikenal antara lain adalah: Anise oleoresin, Black 
Pepper oleoresin, Cardamom 8 oleoresin, Celery oleoresin, 
Capsicum oleoresin, Clove oleoresin, Coriander oleoresin, 
Cumin oleoresin, Fennel oleoresin, Fenugreek oleoresin, Garlic 
oleoresin, Ginger oleoresin, Nutmeg oleoresin, Onion oleoresin, 
Paprika oleoresin, Rosemary oleoresin, Saffron oleoresin, 
Turmeric oleoresin dan Vanilla oleoresin (Aprianto, 2011).  

     Di Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman potensial 
penghasil oleoresin yang belum banyak dimanfaatkan secara 
optimal. Karena itu, bisnis oleoresin di Indonesia masih memiliki 
potensi yang baik untuk dikembangkan. Potensi bisnis oleoresin 
masih sangat terbuka. Pasalnya, harga bahan bakunya masih 
relatif murah. Sementara itu, harga oleoresin sangat tinggi. 
Meningkatnya permintaan oleoresin sebagai bahan tambahan 
produk pangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di 
antaranya informasi berbagai manfaat oleoresin untuk bahan 
tambahan produk pangan yang sifatnya berfungsi sebagai 
pengawet alami semakin gencar dan kecenderungan 
masyarakat untuk kembali ke penggunaan bahan alami (back to 
nature). Kecenderungan masyarakat memilih produk oleoresin 

ini untuk menghindari kemungkinan bahaya pada produk 
pangan  yang saat ini banyak beredar produk-produk pangan 
yang berbahaya bagi tubuh apabila dikonsumsi. Sebagai 
contoh, untuk menghasilkan oleoresin lada hitam, harga bahan 
baku lada hitam bubuk Rp 218.000/kg, sedangkan harga 
ekstrak oleoresin mencapai Rp 510.000 – Rp 787.000/100g 
(Anonymous, 2014). 
     Produk oleoresin daun sirih hijau sendiri belum ada di 
pasaran dan kemungkinan belum diproduksi secara komersil di 
Indonesia sehingga produk oleoresin daun sirih hijau belum 
diperjualbelikan, dijumpai bahkan ditemukan di pasaran. Daun 
sirih hijau diketahui dapat diolah menjadi produk oleoresin yang 
memiliki kandungan senyawa yang berfungsi sebagai zat 
antimikroba untuk pengawet bahan pangan, karena sudah 
terbukti dapat menghambat dan menghentikan aktivitas mikroba 
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yang di dalamnya mengandung fenol yang cukup tinggi dan pH 
rendah (asam). Pengembangan bisnis oleoresin di Indonesia 
berhubungan erat dengan pengembangan teknologi pengolahan 
oleoresin dalam hal ini proses ekstraksi. Selain itu, penelitian 
terus-menerus dilakukan untuk memanfaatkan seluruh bagian 
tanaman yang mengandung oleoresin.  
     Produk oleoresin daun sirih hijau dengan produk oleoresin 
yang lain dapat dibandingkan dari segi harga masing-masing 
produk. Sementara itu produk oleoresin dari bahan baku daun 
sirih hijau saat ini belum ditemukan dipasaran, untuk itu sebagai 
pembanding produk sejenis digunakan produk oleoresin lada 
hitam dan cabe merah yang sudah ada di pasaran yang sama-
sama memiliki kemampuan sebagai antimikroba. Harga 
oleoresin lada hitam dijual Rp 25.500.000/liter (Anonymous, 
2014a) dan oleoresin cabe merah dijual Rp 175.000/100ml atau 
Rp 1.575.000/liter (Anonymous, 2014b), Selain karena 
kualitasnya, jika ditinjau dari sisi harga jual maka standar harga 
produk oleoresin sangat mahal apabila dijadikan sebagai produk 
komoditi di Indonesia.  
     Peluang bisnis oleoresin ini sangat bagus untuk 
dikembangkan menjadi industri besar karena persaingan bisnis 
di dalam negeri sebenarnya masih kecil. Selain itu harga bahan 
baku yang murah tetapi memiliki nilai jual yang tinggi akan 
menjadikan peluang bisnis oleoresin ini menjadi peluang yang 
menjanjikan untuk dikembangkan. Untuk itu peluang pasar 
oleoresin daun sirih hijau masih terbuka lebar bagi pengusaha 
yang ingin memulai bisnis oleoresin. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 
 

     Kesimpulan penelitian ini adalah ekstrak oleoresin daun sirih 
hijau memiliki nilai total fenol tertinggi yaitu pada proses 
ekstraksi dengan suhu 60 °C dan lama waktu 2 jam dengan nilai 
sebesar 45,7306 mg GAE/g yang keduanya merupakan suhu 
dan waktu ekstraksi yang paling baik untuk proses ekstraksi.  
 
 
5.2 Saran 
 
     Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai aplikasi ke 
produk-produk pangan dari ekstrak oleoresin daun sirih hijau 
(Piper betle L.,) untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 

total fenol yang ada pada oleoresin daun sirih hijau untuk 
mengawetkan produk makanan tertentu dengan perlakuan suhu 
dan lama waktu ekstraksi yang sama. Selain itu, disarankan 
untuk mencari suhu ekstraksi yang paling optimal dalam proses 
ekstraksi oleoresin daun sirih hijau, serta untuk produk oleoresin 
daun sirih hijau dapat diaplikasikan pada bidang industri. 
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Lampiran 1. Prosedur Analisa 

1. Penentuan kadar air dengan pemanasan oven kering 
(Sudarmadji dkk., 2006) 

 Timbang sampel yang telah dihaluskan sebanyak 1-2 gram 
dalam botol timbang yang telah diketahui beratnya. 

 Keringkan dalam oven pada suhu 100°C-105°C selama 3-5 
jam tergantung bahannya, kemudian didinginkan dalam 
desikator dan ditimbang. 

 Panaskan lagi dalam oven 30 menit, dinginkan dalam 
desikator dan ditimbang. Perlakuan ini diulang sampai 
tercapai berat konstan (selisih penimbangan berturut-turut 
kurang dari 0,2 mg). 

 Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam bahan 

 

 Ka =
berat  awal −berat  konstan  x 100%

berat  awal
 

 
 
 
2. Rendemen oleoresin (Eswanto 2002) 

 Oleoresin hasil ekstraksi ditimbang dalam wadah yang 
sudah diketahui beratnya 

 Rendemen oleoresin dihitung berdasarkan berat kering 
bahan 

 

rendemen oleoresin  % =
berat oleoresin kasar (gr)

berat bahan (gr)
x100% 
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3. Analisa kandungan total fenol (Sharma, 2011) 

 

 Ukur sampel yang akan diuji dengan berat 1 g 
 Tambahkan NaCO3 75 g/L 4 mL dan reagen Folin-

Ciocalteau 
 Campur hingga homogen 
 Inkubasi selama 1 jam di suhu ruang  
 Pemipetan 3 ml ke dalam kuvet  
 Pengukuran absorbansi pada panjang gelombang (λ) 

765 nm  
 Pengkalibrasian dengan kurva standar asam galat  
 Hasil pengamatan  

 
 
4. Penentuan pH (Sudarmadji dkk., 2006) 

 Elektroda pH meter dikalibrasi ke dalam larutan buffer pH 4 
dan ke dalam larutan buffer pH 7 kemudian bilas dengan 
aquades. 

 Elektroda pH meter dicelupkan ke dalam sampel, kemudian 
ditunggu hingga menunjukkan angka konstan dan pH 
sampel dapat dibaca. 
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Lampiran 2. Prosedur Pemilihan Perlakuan Terbaik (Zeleny, 1982) 

      Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan 
metode “Multiple Attribute” dengan prosedur pembobotan 
sebagai berikut: 
1. Ditentukan 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 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. Dihitung derajat kerapatan (d*i) 

Derajat kerapatan dihitung berdasar nilai ideal untuk masing-
masing parameter. Bila nilai ideal (d*i) min maka: 
 

d ∗ i =
nilai kenyataan yang mendekati ideal

nilai ideal dari masing − masing alternatif
 

Bila nilai ideal (d*i) max maka: 

d ∗ i =
nilai ideal dari masing − masing alternatif

nilai kenyataan yang mendekati ideal
 

 
3. Dihitung jarak kerapatan (Lp) 

Dengan asumsi semua parameter penting, jarak kerapatan 
dihitung berdasarkan jumlah parameter = 1 / jumlah parameter. 
 

L1 = (λ,k) = 1 - ∑ λ dk
i 

L2 = (λ,k) = [ ∑ λ i
2 (1- dk

i) ]
1/2 

L∞ = maks [ λ i (1- dk
i) ] 

Perlakuan terbaik dipilih dari alternatif yang mempunyai nilai L1, 
L2, dan L∞ terkecil. 
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Lampiran 3. Hasil Perhitungan Analisis Ragam Rendemen 

Oleoresin Daun Sirih Hijau 

 

Tabel Data Hasil Rendemen Oleoresin (%) 

Perlakuan 
KELOMPOK 

Total Rerata 
I II III 

S1T1 2,87 3,56 3,41 9,84 3,28 

S2T1 2,93 3,75 3,30 9,98 3,33 

S3T1 3,35 3,76 3,64 10,75 3,58 

S4T1 4,32 4,70 4,56 13,58 4,53 

S1T2 3,28 3,36 3,39 10,03 3,34 

S2T2 3,57 4,80 3,70 12,07 4,02 

S3T2 3,91 4,98 4,26 13,15 4,38 

S4T2 4,59 5,20 4,76 14,55 4,85 

Total     28,82     34,11     31,02 93,95   

 

Keterangan: S1 : suhu 30°C 

  S2 : suhu 40°C 

  S3 : suhu 50°C 

  S4 : suhu 60°C 

  T1 : waktu 1 jam 

  T2 : waktu 2 jam 
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Lanjutan Lampiran 3. Hasil Perhitungan Analisis Ragam 

Rendemen Oleoresin Daun Sirih 

Hijau 

Tabel Dua Arah Total Rendemen  

Perlakuan S1 S2 S3 S4 Total Rerata 

T1 9,84 9,98 10,75 13,58 44,15 11,04 

T2 10,03 12,07 13,15 14,55 49,80 12,45 

Total 19,87 22,05 23,90 28,13 93,95 23,49 

Rerata 9,94 11,03 11,95 14,07 46,98 
  

Tabel Dua Arah Rerata Rendemen 

Perlakuan S1 S2 S3 S4 Total Rerata 

T1 3,28 3,33 3,58 4,53 14,72 3,68 

T2 3,34 4,02 4,38 4,85 16,59 4,15 

Total 6,62 7,35 7,96 9,38 31,31 7,83 

Rerata 3,31 3,68 3,98 4,69 15,66   

 

Analisa Ragam Rendemen 

SK DB JK KT F-hit 
F- tabel 

0,05 Notasi 

Kelompok 2 1,766 0,88 17,38 3,74 * 

Perlakuan 7 8,00 1,14 22,49 2,77 * 

T 1 1,33 1,33 26,19         4,6 * 

S 3 6,15 2,05 40,33 3,34 * 

T*S 3 0,52 0,17  3,42 3,34 * 

Galat 14 0,71 0,05       

Total 23     10,47         
Keterangan : Notasi tn : tidak berbeda nyata 

  Notasi * : berbeda nyata 
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Lampiran 4. Hasil Perhitungan Analisis Ragam Total Fenol 

Oleoresin Daun Sirih Hijau 

Tabel Data Hasil Total Fenol Oleoresin (mg GAE/g) 

Perlakuan 
KELOMPOK 

Total Rerata 
I II III 

S1T1 31,6355 31,6355 32,9159 96,1869 32,0623 

S2T1 32,9159 34,2718 32,9537 100,1414 33,3805 

S3T1 36,9505 36,9081 36,9081 110,7667 36,9222 

S4T1 40,8157 40,8625 39,5444 121,2226 40,4075 

S1T2 30,3174 30,3522 30,3174 90,9870 30,3290 

S2T2 35,5491 35,5491 36,9081 108,0063 36,0021 

S3T2 43,5488 44,8170 43,4988 131,8646 43,9549 

S4T2 44,8685 46,1882 46,1351 137,1918 45,7306 

Total 296,6014 300,5844 299,1815 896,3673 298,7891 

Keterangan: S1 : suhu 30°C 

  S2 : suhu 40°C   

  S3 : suhu 50°C 

  S4 : suhu 60°C 

  T1 : waktu 1 jam 

  T2 : waktu 2 jam 

 

Tabel Dua Arah Total Fenol 

 

Perlakuan S1 S2 S3 S4 Total Rerata 

T1 96,1869 100,1414 110,7667 121,2226 428,3176 107,0794 

T2 90,9870 108,0063 131,8646 137,1918 468,0497 117,0124 

Total 187,1739 208,1477 242,6313 258,4144 896,3673 224,0918 

Rerata 93,5870 104,0739 121,3157 129,2072 448,1837   
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Lanjutan Lampiran 4. Hasil Perhitungan Analisis Ragam Total  

Fenol Oleoresin Daun Sirih Hijau 

Tabel Dua Arah Rerata Total Fenol 

Perlakuan S1 S2 S3 S4 Total Rerata 

T1 32,0623 33,3805 36,9222 40,4075 142,7725 35,6931 

T2 30,3290 36,0021 43,9549 45,7306 156,0166 39,0042 

Total 62,3913 69,3826 80,8771 86,1381 298,7891 74,6973 

Rerata 31,1957 34,6913 40,4386 43,0691 149,3946   

 

Analisa Ragam Total Fenol 

SK DB JK KT F-hit 
F- tabel 

0,05 Notasi 

Kelompok 2 1,020 0,51     1,22 3,74 tn 

Perlakuan 7 654,66   93,52 223,84 2,77 * 

T 1   65,78   65,78 157,43      4,6 * 

S 3 523,15 174,38 417,38      3,34 * 

T*S 3   65,73   21,91   52,44      3,34 * 

Galat 14     5,85     0,42 
   Total 23 661,52         

Keterangan :  Notasi tn : tidak berbeda nyata 

  Notasi * : berbeda nyata 
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Lampiran 5. Hasil Perhitungan Analisis Ragam pH Oleoresin 

Daun Sirih Hijau 

Tabel Data Hasil pH Oleoresin 

Perlakuan 
KELOMPOK 

Total Rerata 
I II III 

S1T1 5,43 5,30 5,37 16,10 5,37 

S2T1 5,26 5,29 5,28 15,83 5,28 

S3T1 4,93 4,87 4,90 14,70 4,90 

S4T1 4,98 4,73 4,86 14,57 4,86 

S1T2 5,23 5,55 5,39 16,17 5,39 

S2T2 5,04 4,98 5,01 15,03 5,01 

S3T2 4,92 4,99 4,96 14,87 4,96 

S4T2 4,76 4,61 4,69 14,06 4,69 

Total 40,55 40,32 40,44 121,31 40,44 

Keterangan: S1 : suhu 30°C 

  S2 : suhu 40°C   

  S3 : suhu 50°C 

  S4 : suhu 60°C 

  T1 : waktu 1 jam 

  T2 : waktu 2 jam 

 

Tabel Dua Arah pH 

Perlakuan S1 S2 S3 S4 Total Rerata 

T1 16,10 15,83 14,70 14,57 61,20 15,30 

T2 16,17 15,03 14,87 14,06 60,13 15,03 

Total 32,27 30,86 29,57 28,63 12,.33 30,33 

Rerata 16,14 15,43 14,79 14,32 60,67   
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Lanjutan Lampiran 5. Hasil Perhitungan Analisis Ragam pH 

Oleoresin Daun Sirih Hijau 

Tabel Dua Arah Rerata pH 

Perlakuan S1 S2 S3 S4 Total Rerata 

T1 5,37 5,28 4,90 4,86 20,41 5,10 

T2 5,39 5,01 4,96 4,69 20,05 5,01 

Total   10,76 10,29 9,86 9,55 40,46   10,12 

Rerata 5,38 5,15 4,93 4,78 20,23   

 

Analisa Ragam pH 

SK DB JK KT F-hit 
F- tabel 

0,05 Notasi 

Kelompok 2 
  

0,003 0,0017 0,22 3,74 tn 

Perlakuan 7  1,41 0,2013  26,75 2,77 * 

T 1  0,05 0,0477 6,34       4,6 * 

S 3  1,25 0,4173  55,46 3,34 * 

T*S 3  0,11 0,0364 4,84 3,34 * 

Galat 14  0,11 0,0075 
   Total 23  1,52         

Keterangan : notasi tn : tidak berbeda nyata 

  Notasi * : berbeda nyata 
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Lampiran 6. Penentuan Perlakuan Terbaik dengan Metode Multiple Attribut 

Nilai Ideal Parameter 

No. Parameter S1T1 S2T1 S3T1 S4T1 S1T2 S2T2 S3T2 S4T2 

1 rendemen 3.28 3.33 3.58 4.53 3.34 4.02 4.38 4.85 

2 fenol 32.06 33.38 36.92 40.41 30.33 36.00 43.95 45.73 

3 pH 5.37 5.28 4.90 4.86 5.39 5.01 4.96 4.69 

 

Derajat Kerapatan 

No. Parameter S1T1 S2T1 S3T1 S4T1 S1T2 S2T2 S3T2 S4T2 

1 rendemen 0.676 0.687 0.738 0.934 0.689 0.829 0.903 1.000 

2 fenol 0.701 0.730 0.807 0.884 0.663 0.787 0.961 1.000 

3 pH 0.873 0.888 0.957 0.965 0.870 0.936 0.946 1.000 

 

Parameter S1T1 S2T1 S3T1 S4T1 S1T2 S2T2 S3T2 S4T2 

λ=1/3 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
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Lanjutan Lampiran 6. Penentuan Perlakuan Terbaik dengan Metode Multiple Attribut 

No. Parameter S1T1 S2T1 S3T1 S4T1 S1T2 S2T2 S3T2 S4T2 

1 rendemen 0.225 0.229 0.246 0.311 0.230 0.276 0.301 0.333 

2 fenol 0.234 0.243 0.269 0.295 0.221 0.262 0.320 0.333 

3 pH 0.291 0.296 0.319 0.322 0.290 0.312 0.315 0.333 

Jumlah 0.750 0.768 0.834 0.928 0.741 0.851 0.937 1.000 

L1 0.250 0.232 0.166 0.072 0.259 0.149 0.063 0.000 

 

No. Parameter S1T1 S2T1 S3T1 S4T1 S1T2 S2T2 S3T2 S4T2 

1 rendemen 0.190 0.187 0.171 0.086 0.186 0.138 0.104 0.000 

2 fenol 0.182 0.173 0.146 0.114 0.193 0.154 0.066 0.000 

3 pH 0.119 0.111 0.069 0.062 0.120 0.084 0.078 0.000 

L2 0.491 0.471 0.386 0.262 0.500 0.376 0.247 0.000 

 

No. Parameter S1T1 S2T1 S3T1 S4T1 S1T2 S2T2 S3T2 S4T2 

1 rendemen 0.108 0.104 0.087 0.022 0.104 0.057 0.032 0.000 

2 fenol 0.100 0.090 0.064 0.039 0.112 0.071 0.013 0.000 

3 pH 0.042 0.037 0.014 0.012 0.043 0.021 0.018 0.000 

L∞ 0.151 0.104 0.087 0.049 0.106 0.088 0.062 0.000 



73 
 

Lanjutan Lampiran 6. Penentuan Perlakuan Terbaik dengan Metode Multiple Attribut 

No. Nilai S1T1 S2T1 S3T1 S4T1 S1T2 S2T2 S3T2 S4T2 

1 L1 0.250 0.232 0.166 0.072 0.259 0.149 0.063 0.000 

2 L2 0.491 0.471 0.386 0.262 0.500 0.376 0.247 0.000 

3 L∞ 0.151 0.104 0.087 0.049 0.106 0.088 0.062 0.000 

Jumlah 0.891 0.807 0.639 0.383 0.865 0.613 0.373 0.000 

Perlakuan 
Terbaik 

       

* 

Keterangan:  

 Perlakuan terbaik dilihat dari jumlah L1 dan L2 dan L∞ terkecil dari kolom tersebut 

 Warna merah menunjukkan nilai terkecil 

 Tanda * menunjukkan perlakuan terbaik karena memiliki angka terkecil terbanyak. 
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Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 

1. Bubuk Daun Sirih Hijau  2. Proses Ekstraksi 

       

 

3. Proses Penyaringan  4. Ekstrak Daun Sirih Hijau 
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Lanjutan Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 

 

5. Proses Penguapan Menggunakan Rotary Evaporator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Produk Ekstrak Oleoresin Daun Sirih Hijau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


