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ABSTRAK 

 

Rofiki, Ida. 2021. Uji Fitokimia dan Kadar Fenol Total Pada Sediaan Herbal 

Oil  Ekstrak Kunyit (Curcuma domestica Val.) dalam Minyak Zaitun 

Murni (Extra Virgin Olive Oil) dan Minyak Kelapa Murni (Virgin 

Coconut Oil). Proposal. Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: 

Rifatul Mahmudah, M.Si; Pembimbing II: Ach. Nashichuddin, M.A  

Kata Kunci : Kunyit, EVOO, VCO, fitokimia, total fenol 

Ekstrak rimpang kunyit (Curcuma domestica Val.) dalam minyak zaitun 

murni (Extra Virgin Olive Oil) dan minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil) 

merupakan herbal oil yang memiliki kandungan senyawa fenolik sebagai 

antioksidan dan  berpotensi sebagai obat herbal. Ekstrak herbal oil dengan pelarut 

minyak zaitun dan minyak kelapa murni memiliki sifat yang stabil, aman serta 

dapat mengekstrak senyawa bioaktif dalam bahan herbal.  Metode ekstraksi yang 

digunakan adalah hot maceration dengan konsentrasi kunyit dalam EVOO dan 

VCO 0%, 20%, 30% dan 40% dalam 100 mL larutan (b/v). Konsentrasi kunyit 

terbaik digunakan untuk ekstraksi dengan variasi suhu 60 dan 70°C dan lama 

pemanasan 1, 2, 4 dan 6 jam. Uji fitokimia dilakukan secara kualitatif meliputi uji 

senyawa fenolik, flavonoid, alkaloid, terpenoid, steroid, saponin dan tanin. Kadar 

total fenol di uji dengan mengunakan pereaksi Folin-Ciocalteu dengan 

menggunakan asam galat sebagai standarnya yang diukur absobansinya 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis.  

Hasil uji fitokimia dan kadar total fenol kombinasi ekstrak kunyit dalam 

EVOO dan VCO diidentifikasi mengandung senyawa golongan fenolik, terpenoid, 

flavonoid, dan alkaloid. Kadar fenol total tertinggi ekstrak kunyit dalam EVOO 

diperoleh pada konsentrasi 40%, suhu ekstraksi 70°C dan lama ekstraksi 6 jam 

dengan  nilai 7,48% GAE. Sedangkan kadar fenol total tertinggi ekstrak kunyit 

dalam VCO diperoleh pada konsentrasi 40%, suhu ekstraksi 70°C dan lama 

ekstraksi 4 jam dengan nilai 11,4% GAE.  
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ABSTRACT 

Rofiki, Ida. 2020. Testing of Phytochemicals and Total Phenol in Herbal Oil 

Turmeric Extract (Curcuma domestica Val.) In Extra Virgin Olive Oil 

and Virgin Coconut Oil. Proposal. Department of Chemistry, Faculty of 

Science and Technology, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University 

of Malang. Advisor I: Rifatul Mahmudah, M.Sc; Advisor II: Ach. 

Nashichuddin, M.A 

Keywords: Turmeric, EVOO, VCO, phytochemical, total phenol 

Extracts of turmeric rhizome (Curcuma domestica Val.) in Extra Virgin 

Olive Oil and Virgin Coconut Oil are herbal oils that contain phenolic compounds 

as antioxidants and have potential as herbal medicines. Herbal oil extracts with 

olive oil and virgin coconut oil as solvents have stable, safe properties and can 

extract bioactive compounds in herbal ingredients. The extraction method used 

was hot maceration with a concentration of turmeric in EVOO and VCO of 0%, 

20%, 30% and 40% in 100 mL of solution (w/v). The best concentration of 

turmeric was used for extraction with temperature variations of 60 and 70°C and 

heating time of 1, 2, 4 and 6 hours. Phytochemical screening was carried out 

qualitatively including testing of phenolic compounds, flavonoids, alkaloids, 

terpenoids, steroids, saponins and tannins. Total phenol levels were tested using 

Folin-Ciocalteu reagent using gallic acid as the standard and the absorbance was 

measured using a UV-Vis spectrophotometer. 

The results of the phytochemical test and the total phenol content of the 

combination of turmeric extract in EVOO and VCO were identified as containing 

phenolic compounds, terpenoids, flavonoids, and alkaloids. The highest total 

phenol content of turmeric extract in EVOO was obtained at a concentration of 

40%, extraction temperature of 70°C and extraction time of 6 hours with a value 

of 7.48% GAE. While the highest total phenol content of turmeric extract in VCO 

was obtained at a concentration of 40%, extraction temperature of 70°C and 

extraction time of 4 hours with a value of 11.4% GAE.  
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 مستخلص البحث

. اختبار الكيمياء النباتية ومستويات الفينول الكلية يف حتضري الزيوت العشبية الستخالص 0202رفيقي، إذا. 
 Extra Virgin Olive)يف زيت الزيتون النقية  (.Curcuma domestica val)الكركم 
Oil)  وزيت النارجيلة النقية(Virgin Coconut Oil)  . حبث اجلامعي. قسم الكيمياء. كلية

العلوم والتيكنولوجيا. جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف األول: رفعة 
 شرف الاا:ي: حدم  نيي  ال ي  املاجستري.احملمودة املاجستري، امل

الكلمات األساسية: الكركم، زيت الزيتون النقية، زيت النارجيلة النقية، الكيمياء النباتية، ومستويات الفينول 
 الكلية.

 Extra Virgin)يف زيت الزيتون النقية  (.Curcuma domestica val)الستخالص الكركم 
Olive Oil) لنقية وزيت النارجيلة ا(Virgin Coconut Oil ) حهنا زيت عشبية اليت حتتوي على

مستحضرات الفينول كاملضادات األكس ة ومتك  كأدوية العشبية. وكانت مستخلص زيوت العشبية مبسيل زيت 
الزيتون وزيت النارجيلة النقية متواونة وحمينة متكنها حن تستخلص مستحضرات نشطة بيولوجيا يف مكونات 

جبرعة الكركم يف زيت الزيتون النقية  Hot Macerationريقة االستخالص املستخ مة ىي  العشبية. وط
(. واستخ ام حفضل b/vمليليرت م  احمللول ) 222يف  %40، و%30، %20، %0وزيت النارجيلة النقية 

ساعات.  0و 4و 0و 2درجة مئوية ووقت التسخني  02و 02م  جرعة الكركم الستخالص ب رجة احلرارة م  
مت إجراء فحص الكيمياء النباتية نوعيا مبا يف اختبار مستحضرات الفينولوجية والفالفونوي  والقلوي ات 

-Folinستويات الفينول الكلية باستخ ام  كاشف والرتبينوي ات واملنشطة واليابونني والعفص. مت اختبار م
Ciocalteu  باستخ ام دمض اجلاليت كمعيار على فياس االمتياصية باستخ ام قياس الطيف الضوئي

UV-Vis. 
ص الكركم يف زيت الزيتون نتيجة م  اختيار الكيمياء النباتية ومستويات الفينول الكلية ملزيج م  استخال

وزيت النارجيلة النقية على حهنا حتتوي على مستحضرات الفينولوجية والفالفونوي  والقلوي ات والرتبينوي ات.  النقية
ودرجة  %40يف زيت الزيتون النقية وىي على جرعة وكانت حعلى م  قياس القينول الكلية الستخالص الكركم 

. حما حعلى م  قياس GAE %7,48ساعات بنتيجة  0درجة مئوية ووقت التسخني  70حرارة االستخالص 
 70ودرجة حرارة االستخالص  %40القينول الكلية الستخالص الكركم يف زيت الزيتون النقية وىي على جرعة 

GAE %11,4ساعات بنتيجة  4مئوية ووقت التسخني درجة 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kulit merupakan organ terbesar dalam tubuh pada makhluk hidup dan 

memiliki kegunaan untuk melindungi dari berbagai pengaruh luar. Kulit berfungsi 

sebagai organ pertahanan terhadap infeksi bakteri, virus dan jamur. Selain itu kulit 

juga berperan dalam mempertahankan suhu tubuh, melindungi tubuh dari 

serangan mikroorganisme dan sinar ultraviolet (Lachman, 1994; Ulaen, 2012). 

Setiap orang ingin memiliki kulit yang cantik dan sehat (Fauzi, 2013). Namun, 

kulit juga dapat mengalami kerusakan yang akan mengganggu baik dari segi 

kesehatan maupun penampilan. Oleh karena itu kulit perlu dijaga dan dilindungi 

kesehatannya. Salah satu yang dapat menyebabkan kerusakan kulit adalah radikal 

bebas yang berupa sinar ultraviolet (sinar yang paling berbahaya bagi kesehatan 

kulit) (Sari, 2015). 

 Radikal bebas (free radical) adalah atom atau gugus yang memiliki satu atau 

lebih elektron tidak berpasangan pada orbital luarnya (Sari, 2015). Radikal bebas 

tersebut dapat menyerang asam nukleat, protein, lemak bahkan DNA sel dan 

dapat memicu timbulnya penyakit degeneratif (Rohmatussolihat, 2009). Radikal 

bebas bisa berasal dari polusi udara, asap kendaraan, berbagai bahan kimia, 

makanan dalam kemasan dan sinar ultra violet. Dalam kondisi yang berlebih sinar 

ultraviolet dapat menyebabkan kemerahan pada kulit, pigmentasi, dan dalam 

waktu yang lama dapat menyebabkan resiko kanker (Richa, 2009). Senyawa 

antioksidan alami seperti fenol, flavonoid, vitamin C, vitamin E dan  karoten 

(Saefudin, 2013) memiliki peran utama dalam memerangi spesies radikal bebas 
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sebagai penyebab utama berbagai perubahan negatif pada kulit. Senyawa fenolik 

dapat menyingkirkan senyawa radikal bebas didalam tubuh sehingga tidak dapat 

menginduksi suatu penyakit. Antioksidan alami dapat diperoleh dari setiap bagian 

tumbuhan seperti pada kulit kayu, batang, daun, bunga, buah dan akar 

(Mokoginta, dkk, 2013). 

 Salah satu tanaman yang diketahui mengandung senyawa fenolik adalah 

kunyit (Curcuma domestica Val.), dikenal sebagai tanaman obat yang memiliki 

sifat antioksidan, antibakteri, antivirus, antiinflamasi dan juga kemampuannya 

dalam menurunkan resiko serangan jantung (Asghari et al., 2009). Komponen 

utama didalam rimpang kunyit terdiri dari kurkumin, minyak atsiri, resin, 

oleoresin, desmetoksikurkumin, bidesmetoksikurkumin, lemak, protein, kalsium, 

fosfor dan besi. Kurkuminoid adalah kelompok senyawa fenolik yang memiliki 

sifat sebagai antioksidan dan antiradang (Melannisa, dkk, 2011). Rasio kandungan 

kurkuminoid dalam kunyit yaitu kurkumin I 75%, kurkumin II 

(demetoxycurcumin) 16%, dan kurkumin III (bisdemethoxycurcumin) 8% 

(Kusuma, 2012). Menurut penelitian Wientarsih (2012) rimpang kunyit dapat 

membantu proses penyembuhan luka pada mencit hiperglikemik dengan 

kandungan metabolit sekunder yang berupa flavonoid, kuinon dan polifenol. 

Kunyit juga memiliki kandungan lain seperti Eugenol dan Cinole yag berfungsi 

sebagai antibakteri pada kulit berjerawat (Asnia, dkk, 2019). 

 Olea europaea atau yang dikenal dengan zaitun juga merupakan tumbuhan 

yang mengandug senyawa fenolik. Zaitun dapat dijadikan berbagai macam 

produk, salah satunya adalah Olive Oil (minyak yang diproses dari buah zaitun). 

Extra-Virgin Olive Oil (EVOO) merupakan minyak yang diperas dari buah zaitun 
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tanpa adanya tambahan zat kimia atau pemanasan sehingga aman bila dikonsumsi. 

Komponen utama didalam minyak zaitun murni terdiri atas asam oleat, asam 

linoleat, asam linolenat, asam palmitat, vitamin E, sterol, polifenol dan flavonoid. 

Senyawa oleuropein merupakan polifenol utama pada buah (Zainuddin, 2016). 

Penelitian Nurdiantini (2017) membuktikan bahwa minyak zaitun mengobati lebih 

cepat dalam proses penyembuhan luka sayat/robek pada tikus tanpa meninggalkan 

bekas luka. Hal tersebut dikarenakan minyak zaitun mengandung Oleochantal, 

vitamin E, vitamin K dan juga polifenol yang berperan sebagai anti-inflamasi, 

antioksidan dan antibakteri. Minyak zaitun juga dapat digunakan sebagai masker 

untuk memperhalus kulit wajah atau menghilangkan sel kulit mati bekas jerawat 

(Sari, 2015). 

 Tumbuhan lain yang yang juga memiliki kandungan senyawa fenolik adalah 

kelapa (Cocos nuciferal L.). Sama halnya dengan kunyit dan zaitun, kelapa juga 

dapat dijadikan berbagai macam produk, salah satunya minyak kelapa murni atau 

yang dikenal sebagai Virgin Coconut Oil (VCO). VCO merupakan minyak yang 

diperoleh dari daging buah kelapa tua yang segar dan diproses dengan cara 

diperas dengan tanpa pemanasan maupun penambahan air sehingga aman untuk 

dikonsumsi (Silvia, 2009). Komponen yang berada didalam VCO terdiri dari asam 

lemak jenuh, asam lemak tak jenuh, sterol, vitamin E dan fraksi polifenol (asam 

fenolat). Asam lemak jenuh yang merupakan komponen utama dari VCO terdiri 

dari asam laurat, asam miristat, asam kaprilat, asam kaprat dan asam kaproat 

(Marlia, 2017). Kandungan asam laurat yang tinggi dapat bersifat sebagai 

antioksidan, antivirus, antibakteri, antiprotozoa (Widiyanti, 2015) dan dapat 

mengurangi tekanan oksidatif yang diakibatkan oleh paparan sinar UV 
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(Mu’awanah, 2014). Penelitian Sharma dan Sultana (2004), menunjukkan bahwa 

asam laurat dan kandungan lainnya dalam ekstrak tanaman memiliki sifat 

antioksidan dan efek antiproliferatif yang mencegah karsinogenesis pada tikus 

setelah terpapar radiasi UV B.  

 Al-Qur’an sebagai pedoman umat muslim memiliki fungsi sebagai inspirator 

pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Qur’an telah menjelaskan mengenai 

berbagai macam tanaman yang tumbuh di bumi sebagai pelajaran bagi orang yang 

berfikir, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur’an Surat An-Nahl ayat 11 : 

  يف َذِلَك آليًَة لَِّقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ يُنِبُت َلُكم بِِو الزَّرَْع َوالزَّيْ ُتوَن َوالنَِّخيَل َواأَلْعَناَب َوِم  ُكلِّ الاََّمرَاِت ِإنَّ 

Artinya : “Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, 

zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang 

memikirkan” (Q.S. An-Nahl : 11). 

  Ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahwa salah satu kekuasaan Allah 

adalah menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan  dan buah-buahan  untuk 

kesejahteraan hidup manusia. Imani (2005) menjelaskan bahwa ayat ini diawali 

dengan rahmat Allah yang berupa air hujan yang bisa memunculkan kehidupan 

dan menjadikan berbagai tanaman tumbuh. Kemudian ayat selanjutnya 

mengatakan, “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda 

(kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan”. Maksudnya, Allah menciptakan 

tumbuh-tumbuhan tidak secara sia-sia, manusia diharapkan dapat berfikir dalam 

memanfaatkan tumbuhan di bumi salah satunya yaitu dengan melakukan 

pengujian dan menggunakan tumbuhan sebagai obat untuk berbagai macam 
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penyakit sehingga manusia bisa mengambil hikmah serta mensyukuri kebesaran-

Nya. 

  Herbal oil juga disebut dengan ekstrak minyak adalah obat herbal tradisional 

yang digunakan untuk mengobati beberapa kondisi melalui kombinasi nutrisi, 

antioksidan dan biostimulan yang diperoleh dari tumbuh tumbuhan menggunakan 

teknik ekstraksi minyak nondestruktif. Herbal oil dapat digunakan untuk 

memelihara dan merawat kondisi kulit. Herbal oil diperoleh dengan ekstraksi 

dingin secara terus menerus sehingga akan didapatkan ekstrak minyak herbal yang 

stabil, aman (dengan penggunaan yang tepat) dan efektif (Mikaili, 2012). 

Penelitian ini menggunakan sampel kombinasi antara ekstrak rimpang kunyit 

dengan EVOO dan juga VCO. Hal ini bertujuan agar semakin banyak senyawa 

metabolit sekunder yang terekstrak sehingga dapat meningkatkan kemampuannya 

sebagai antioksidan dan berfungsi untuk menangkal radikal bebas yang dapat 

menimbulkan berbagai  penyakit. 

  Metode ekstraksi pada penelitian ini dilakukan berdasarkan pada prinsip 

osmosis yaitu  EVOO dan VCO sebagai larutan yang memiliki konsentrasi tinggi  

akan menerima perpindahan molekul dari sampel rimpang kunyit hingga 

mencapai titik kesetimbangan (Sari, 2007). Variasi konsentrasi rimpang kunyit 

dilakukan untuk menghasilkan kandungan fitokimia dan total fenol yang paling 

maksimal dengan bertambahnya serbuk kunyit yang terekstrak, sedangkan variasi 

suhu dan lama pemanasan dilakukan untuk memaksimalkan proses ekstraksi tanpa 

merusak senyawa aktif didalamnya. Ekstraksi menggunakan pelarut minyak 

dilakukan karena memiliki banyak manfaat, diantaranya tidak mudah menguap 

pada suhu tinggi, aman, mudah didapatkan kembali, layak secara ekonomi dan 
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ramah lingkungan (Varon, 2017).  Kunyit mengandung senyawa utama fenolik 

(kurkumonoid) yang bersifat nonpolar akibat rantai panjang nonpolar dengan 

gugus fenolik yang melekat pada ujung keduanya (Sepahpour, et al., 2018) 

sehingga dapat larut dalam pelarut nonpolar juga seperti EVOO dan VCO karena 

sifat kepolarannya yang sama, selain itu pelarut organik seperti minyak nabati 

dapat berpotensi menjadi pelarut alternatif karena konsistensinya yang baik 

dengan sifat pelarut yang ideal (Varon, 2017). Oleh karena itu, penting dilakukan 

penelitian ini untuk mengetahui perlakuan optimum untuk menghasilkan 

konsentrasi senyawa fenol terbaik yang berpotensi sebagai senyawa antioksidan. 

  Identifikasi senyawa metabolit sekunder dilakukan dengan skrining fitokimia 

secara kualitatif dengan mengamati perubahan warna. Hal tersebut bertujuan 

untuk mengetahui adanya kandungan senyawa aktif yang ikut  terekstrak bersama 

dengan pelarut seperti alkaloid, terpenoid, steroid, fenolik, flavonoid, saponin dan 

tanin. Skrining fitokimia dilakukan untuk mengetahui ciri senyawa aktif suatu 

ekstrak kasar tumbuhan yang bisa berperan sebagai racun atau bisa memberikan 

manfaat (Robinson, 1991; Lubis, 2019). Yurleni (2018) dalam penelitiannya 

melakukan uji fitokimia pada kunyit dengan metode maserasi menunjukkan 

adanya kandungan positif polifenol, flavonoid, kuinon, monoterpen dan 

triterpenoid, dimana senyawa tersebut bersifat sebagai antioksidan yang dapat 

menangkal radikal bebas. Ekstrak virgin minyak zaitun yang beredar dipasaran 

diketahui mengandung senyawa flavonoid dan turunan fenol (Fauziah, 2017). 

Penambahan kunyit pada VCO menunjukkan adanya asam kaproat, asam kaprilat, 

asam kaprat, asam miristat, asam stearat dan komponen antioksidan seperti 
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curzerenone, logiborneol serta germacrone yang bersifat sebagai antioksidan 

(Dewi, dkk, 2019). 

  Kandungan fitokimia yang utama pada bahan alam adalah fenol. Fenolik 

merupakan senyawa metabolit sekunder dalam tumbuhan. Senyawa fenolik pada 

tumbuhan bisa berupa fenol sederhana, antraquinon, asam fenolat, kumarin, 

flavonoid, lignin dan tanin (Harborne, 1987). Takenaka (2013) mengekstrak 

cucuminoids mengunakan minyak nabati salah satunya berupa Olive Oil 

menunjukkan kelarutan curcumin sebesar 0,45 mg/g. Hal ini menunjukkan 

pencampuran kunyit menggunakan minyak efektif untuk ekstraksi dan kaya akan 

kurkuminoid. Malahayati (2021) mengukur kadar total fenol pada kunyit kuning 

yang diekstraksi pada suhu ruang menggunakan pelarut nonpolar seperti n-

heksana diperoleh kadar total fenol sebesar 73,48 mg/kg GAE. Sari (2017) 

mengekstrak kunyit ke dalam VCO dengan berbagai konsentrasi, dimana 

kelarutan kurkumin dalam VCO diketahui dengan menghitung kadar kurkumin 

pada masing-masing kosentrasi. Kandungan total fenol kunyit varietas Nagrak 

memiliki kadar tertinggi sebesar 493,3 mg/g yang menunjukkan bahwa tingginya 

kadar total fenol yang didapatkan memberikan aktivitas antioksidan yang tinggi 

pula (Annisas, 2013). Semakin tinggi nilai total fenol yang diperoleh dalam 

sebuah produk maka aktivitas antioksidan yang dihasilkan juga semakin kuat 

sehingga dapat menangkal serangan radikal bebas yang dapat merusak kulit 

(Yuswi, 2017). Senyawa fenolik memiliki kemampuan sebagai antioksidan 

melalui mekanisme sebagai penangkap radikal bebas, pereduksi, serta pendonor 

elektron (Karadeniz, et al., 2005).  
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  Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin melakukan identifikasi senyawa 

metabolit sekunder pada sediaan herbal oil ekstrak rimpang kunyit pada minyak 

zaitun dan minyak kelapa murni melalui uji fitokimia dan penetapan kadar total 

fenol. Dengan adanya proses ekstraksi rimpang kunyit dalam minyak zaitun murni 

dan minyak kelapa murni, diharapkan akan memiliki kandungan metabolit 

sekunder dan kadar total fenol yang lebih tinggi dibanding minyak murni karena 

hasil senyawa aktif yang terekstrak semakin maksimal sehingga dapat digunakan 

sebagai obat herbal yang bersifat antioksidan yang bisa digunakan dalam berbagai 

bidang, salah satunya bidang kesehatan. 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi kunyit terhadap hasil identifikasi 

senyawa metabolit sekunder pada sediaan herbal oil  ekstrak kunyit dalam 

EVOO dan VCO ? 

2. Bagaimana pengaruh konsentrasi kunyit terhadap kadar total fenol pada 

herbal oil  ekstrak kunyit dalam EVOO dan VCO? 

3. Bagaimana pengaruh konsentrasi kunyit terhadap kadar total fenol pada 

herbal oil  ekstrak kunyit dalam EVOO dan VCO menggunakan variasi suhu 

dan lama pemanasan? 

 

1.3  Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi kunyit terhadap hasil 

identifikasi senyawa metabolit sekunder pada sediaan herbal oil  ekstrak 

kunyit dalam EVOO dan VCO. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kunyit terhadap kadar total fenol 

pada herbal oil  ekstrak kunyit dalam EVOO dan VCO. 

3. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kunyit terhadap kadar total fenol 

pada herbal oil  ekstrak kunyit dalam EVOO dan VCO menggunakan variasi 

suhu dan lama pemanasan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi mengenai kandungan fitokimia apa saja yang ada pada 

sediaan herbal oil ekstrak kunyit (Curcuma domestica Val.) dalam minyak 

zaitun (Olea Europea L.) dan minyak kelapa murni (Virgin Coconout Oil). 

2. Memberikan informasi tentang kandungan fenol total pada sediaan herbal oil 

ekstrak kunyit (Curcuma domestica Val.) dalam minyak zaitun (Olea 

Europea L.) dan minyak kelapa murni (Virgin Coconout Oil). 

 

1.5 Batasan Masalah 

1. Sampel rimpang kunyit (Curcuma domestica Val.) diambil di Materia Medica 

Batu. 

2. Minyak zaitun cold pressed merek Borges. 

3. Virgin Coconut Oil cold pressed merek Benara. 

4. Metode ekstraksi yang digunakan adalah hot maceration. 

5. Kandungan metabolit sekunder dilakukan dengan uji fitokimia secara 

kualitatif dan kadar fenol total. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Manfaat Tumbuhan dalam Al-Qur’an 

 Tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Allah SWT yang mempunyai 

banyak manfaat khususnya bagi manusia. Allah SWT mengaruniai akal serta 

pikiran sehingga mereka mampu berfikir dan menemukan manfaat atas segala 

sesuatu yang ada di alam. Tumbuhan diciptakan oleh Allah SWT agar manusia 

dapat mengelolanya serta mengambil manfaatnya. Sebagaimana fiman Allah 

dalam Al-Qur’an surat Al-An’am ayat 99 : 

 

َوُىَو الَِّذَي حَنَزَل ِمَ  السََّماء َماء فََأْخَرْجَنا بِِو نَ َباَت ُكلِّ َشْيٍء فََأْخَرْجَنا ِمْنُو َخِضرًا ُّنخْرُِج مِ ْنُو َحبًّا 

َر ُمَتَشابٍِو  ْ  حَْعَناٍب َوالزَّيْ ُتوَن َوالرخمَّاَن ُمْشَتِبًها َوَغي ْ َواٌن َدانَِيٌة وَ َجنَّاٍت مِّ مختَ رَاِكًبا َوِمَ  النَّْخِل ِم  طَْلِعَها ِقن ْ

 انظُُرواْ ِإِِل ََثَرِِه ِإَذا حََْثََر َويَ ْنِعِو ِإنَّ يف َذِلُكْم آليَاٍت لَِّقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ 

Artinya : “Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami 

tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan 

dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari 

tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma 

mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami 

keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. 

Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) 

kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda 

(kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman” (Al-An’am : 99). 

 Ayat tersebut diawali dengan kalimat “wahuwalladzii anzala minassamaai ma 

an” yang bermakna Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maksud dari 

kalimat tersebut adalah betapa berkahnya Allah menurunkan sesuatu (air hujan) 

dari langit untuk menyuburkan sebagai rezeki bagi hamba-hambaNya dan sebagai 
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pertolongan serta rahmat dari Allah bagi semua makhluk (Tafsir Ibnu Katsir, 

2002). Kemudian dilanjutkan dengan kalimat “faakhrajna bihii nabaata kulli syai 

in” yang bermakna dari air hujan tersebut Allah menjadikan segala sesuatu yang 

hidup (Tafsir Ibnu Katsir, 2002), termasuk berbagai macam tumbuh-tumbuhan 

yang berbeda baik dalam bentuk maupun manfaatnya. Shihab (2002) menafsirkan 

bahwa tumbuhan yang baik tumbuh pada tanah yang subur dan terdapat manfaat 

didalamnya. Tanah sebagai tempat tumbuh dan air yang menyiraminya berasal 

dari satu sumber yang sama akan tetapi bentuk, jenis dan rasa dari setiap 

tumbuhan dapat beraneka ragam (Ash-Shiddieqy, 2000). Dari ayat tersebut dapat 

dipahami bahwa Allah menciptakan berbagai macam jenis tumbuhan sebagai 

tanda-tanda adanya kekuasaan Allah. Dengan mengetahui masing-masing potensi 

setiap tumbuhan diharapkan mampu meningkatkan iman dan taqwa karena orang-

orang yang beriman senantiasa akan memikirkan berbagai macam ciptaanNya. 

Allah SWT juga berfirman dalam QS. Asy-Syu’ara ayat 7 : 

َنا ِفيَها ِم  ُكلِّ  َزْوجٍ  َكِريٍ   حَوَََلْ يَ َرْوا ِإَِل  ٱأْلَْرضِ  َكمْ  حَنَبت ْ

Artinya : “Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah 

banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang 

baik?” (QS. As-Syuaraa : 7). 

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT menciptakan sesuatu yang 

bersifat baik di bumi. Kata “kariim” menurut tafsir Al-Maraghi bermakna mulia 

dari segala sesuatu yang diridhoi dan terpuji dari-Nya (Al-Maraghi, 1993). 

Qurthubi (2009) menjelaskan kata “kariim” pada ayat tersebut bermakna mulia 

atau baik, yang berarti Allah SWT menciptakan tumbuh-tumbuhan yang bersifat 

baik dan banyak buahnya untuk dikonsumsi sehingga manusia dapat 

memanfaatkannya. Tumbuhan yang baik yaitu tumbuhan yang tumbuh subur dan 
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bermanfaat bagi makhluk hidup (Shihab, 2002). Menurut Ash-Shiddieqy (2000) 

dalam tafsir Al-Qur’anul majid an-nuur juga menjelaskan bahwa didalam 

penciptaan tumbuh-tumbuhan yang indah terdapat tanda-tanda yang menunjukkan 

adanya sang pencipta yang maha kuasa.  

Sebagaimana dalam menciptakan manusia dan hewan, Allah juga telah 

menentukan berbagai kandungan yang terdapat dalam setiap tanaman, sehingga 

bisa dimanfaatkan oleh manusia, baik untuk kepentingan kesehatan maupun 

industri. Metode pengobatan herbal pada zaman Rasulullah telah mengenalkan 

berbagai tanaman herbal yang dipercaya sebagai obat dari suatu penyakit 

(Khadem, 2005). Oleh karena itu kita sebagai manusia perlu belajar dan 

memikirkan obat dari berbagai penyakit karena segala jenis penyakit pasti ada 

obatnya. Hal tersebut menunjukkan salah satu bukti kekuasaan Allah SWT. 

2.2 Kunyit (Curcuma Domestica Val.) 

2.2.1 Morfologi dan Klasifikasi Tanaman Kunyit 

 Kunyit memiliki nama latin Curcuma Domestica Val. merupakan salah satu 

tanaman herbal asli dari Asia Tenggara yang telah dikembangkan diberbagai 

negara termasuk Indonesia. Kunyit termasuk dalam suku tanaman temu-temuan 

(Zingiberaceae). Tumbuhan ini bisa hidup didaerah tropis dan subtropis, di 

dataran rendah dan dataran tinggi sampai dengan ketinggian 2000 m di atas 

permukaan laut. Kondisi optimum suhu untuk pertumbuhan kunyit yang baik 

berkisar antara 19-30°C dan curah hujan antara 1.400-1.500 mm per taun 

(Sari,2007).  Tumbuhan kunyit tumbuh bercabang dengan tinggi 40-100 cm,  

batangnya relatif pendek membentuk batang semu, tegak, bulat, membentuk 

rimpang dengan warnanya yang kekuningan dan tersusun dari pelepah daun (agak 
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lunak). Daun pada tumbuhan kunyit merupakan daun tunggal, bentuk bulat telur 

(lanset) memanjang hingga 10-40 cm, lebar 8-12,5 cm dan pertulangan menyirip 

berwarna hijau pucat (Kusbiantoro, 2018). Morfologi tanaman kunyit ditunjukkan 

pada gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Morfologi Tanaman Kunyit (Rukmana, 1994) 

 Klasifikasi tumbuhan kunyit menurut Winarto (2004) dalam Kusbiantoro 

(2018) adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta  

Sub Divisi : Angiospermae 

Class  : Monocotyledonae 

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Zingiberaceae 

Genus   : Curcuma 

Spesies : Curcuma domestical Val. 

 Bagian utama dari tanaman kunyit adalah rimpangnya yang berada didalam 

tanah. Rimpang kunyit memiliki rasa yang enak dan berbau khas aromatik, sedikit 

agak pahit dan pedas (Kusbiantoro, 2018). 

2.2.2 Kandungan dan Manfaat Kunyit 

 Senyawa kimia utama yang terkandung didalam rimpang kunyit adalah 

minyak atsiri dan kurkuminoid. Selain itu kunyit mengandung beberapa 
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komponen seperti karbohidrat (3%), protein (30%), lemak (5,1%), dan mineral 

(3,5%) (Kusbiantoro, 2018). Kunyit juga mengandung pati (8%), vitamin C (44-

55%) dan garam-garam mineral seperti zat besi, fosfor dan kalsium 

(Chattopadhyay et al., 2004). Minyak atsiri pada kunyit terdiri dari ar-turmerone, 

α-turmerone, β-turmerone, zengiberen, borneol, sesquiterpen dan sabinen. 

Sedangkan kurkuminoid mengandung senyawa kurkumin (berwarna kuning) yang 

terdiri dari Curcumin I (94%), Curcumin II atau demetoksikurkumin (6%) dan 

Curcumin III atau bisdemetoksikurkumin (0,3%) (Kusuma, 2012). Kurkumin 

mempunyai berat molekul sebesar 368,37 dan titik lebur 183
o
C, tidak larut dalam 

air dan eter akan tetapi larut dalam etil asetat, metanol, etanol, benzena, asam 

asetat glasial, aseton dan alkali hidroksida (Kiso, 1983; Setyowati, 2013).  

 

Kurkumin (1)  

 

Demetoksikurkumin (2) 
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Bisdemetoksikurkumin (3) 

Gambar 2.2 Struktur Kurkuminoid (Majeed, dkk, 1995) 

 Kunyit merupakan salah satu tanaman yang memiliki kemampuan sebagai 

obat bahan alam. Serbuk kunyit juga dapat dijadikan sebagai bumbu dapur yang 

berwana kuning pada makanan. Selain itu, kunyit juga memiliki manfaat dalam 

berbagai bidang seperti kesehatan, pengobatan maupun kosmetik. Pada 

pengobatan tradisional kunyit digunakan sebagai antiinflamasi, antiseptik, obat 

luka dan gangguan hati karena mengandung senyawa kurkumin yang dapat 

mempercepat polifreasi sel dan sintesis kolagen. Kunyit dan kurkumin dengan 

dosis dibawah 100 mg/kg tidak menimbulkan efek toksik sehingga aman bila 

digunakan sebagai pengobatan (Wientarsih et al., 2012; Ningtyas, 2017). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2017) menjelaskan bahwa 

ekstrak rimpang kunyit dapat mempercepat proses penyembuhan luka sayat pada 

mencit. Hal tersebut karena kunyit mengandung senyawa kurkumin yang dapat 

menghambat pembentukan prostaglandin dan menekan aktifitas enzim 

siklooksiginase yang dapat membantu proses penyembuhan luka dengan 

mempercepat fase inflmasi dan mencegah terjadinya infeksi (Sudjarwo, 2004). 

Cahyani (2019) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa terdapat aktivitas 

antibakteri ekstrak rimpang kunyit terhadap pertumbuhan  Propionibacterium 

acnes (bakteri yang berperan dalam timbulnya jerawat). Senyawa kurkumin dalam 

kunyit juga memiliki sifat sebagai antioksidan pada tikus yang diinduksi 



16 

 

 

 

paracetamol, kurkumin mampu memperbaiki kerusakan ginjal pada tikus. 

Kurkumin juga mampu memberikan respon positif terhadap pasien kanker 

pancreas. Senyawa antimetabolit gemcitabine (standart kemotrapi kanker 

prankeas) memberikan respon terapi kurang dari 10% (kecil) dari pasien ketika 

dikombinasikan dengan kurkumin menunjukkan hasil bahwa 45% pasien 

memberikan respon yang baik dengan kondisi yang juga stabil (Mutiah, 2015). 

Rimpang kunyit dapat dijadikan sebagai bahan obat perawatan kecantikan kulit 

yang dapat diaplikasikan atau dikonsumsi pada tubuh (Asnia, 2019). 

2.3 Tumbuhan Zaitun (Olea Europea L.) 

2.3.1 Morfologi dan Klasifikasi Zaitun 

 Zaitun (Olea Europea L.) merupakan salah satu tumbuhan tertua yang 

banyak dimanfaatkan sampai saat ini. Tumbuhan ini termasuk dalam suku Oleae 

dan keluarga Oleaceae. Zaitun berasal dari negara Mediterania dan tersebar luas 

sampai Afrika, semenajung arab, India dan Asia (Khoirunnisa, 2020). Astawan 

dalam Natasya (2017) menjelaskan bahwa pohon zaitun termasuk tanaman yang 

pendek dan lebar dengan tinggi 8-15 meter. Daun zaitun mempunyai ukuran tidak 

terlalu besar dengan panjang 4-10 cm dan lebar 1-3 cm. Bunganya berbentuk 

lonceng, berukuran kecil, memiliki sepuluh kelopak dan mahkota, dua benangsari 

dan stigma bifida. Zaitun memiliki buah yang berukuran kecil, berbentuk bulat 

telur dengan panjang 1-2,5 cm, akan berwarna ungu saat matang (Hashmi, 2015). 

Morfologi tumbuhan zaitun ditunjukkan pada gambar 2.3  
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Gambar 2.3  Tumbuhan zaitun (kiri), daun dan bunga (tengah), buah (kanan)     

(Hashmi, 2015) 

 Menurut Johnson dalam Hamzah (2018), klasifikasi tumbuhan zaitun 

adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Sub kingdom : Tracheobionata 

Super divisio : Spermatophyta 

DiviAsio : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Sub Class : Asteridae 

Family  : Oleaceae 

Genus  : Olea 

Spesies : Olea europaea 

 

Buah zaitun juga dapat menghasilkan minyak. Minyak zaitun diperoleh dari 

buah zaitun yang telah matang dan berwarna ungu kehitaman, yang kemudian 

diekstrak sehingga bisa untuk diambil minyaknya. Selain digunakan sebagai 

bahan makanan pada umumnya, minyak zaitun juga digunakan untuk kesehatan 

dan dapat menghaluskan kulit (Khoirunnisa, 2020). 

2.3.2 Kandungan dan Manfaat Zaitun 

Minyak zaitun murni (Extra Virgin Olive Oil) terdiri dari dua komponen 

yaitu komponen mayor dan minor. Komponen mayor terdiri dari asam-asam 

lemak, sedangkan omponen minor pada minyak zaitun berupa vitamin E, sterol, 

bahan polifenol, flavonoid, hidrokarbon, fitoestrogen dan klorofil (Ramirez et al, 

2006; Zainudin, 2016). Secara garis besar, asam-asam lemak dalam minyak zaitun 
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dibagi menjadi dua bagian, yaitu asam lemak tak jenuh (80%) dan asam lemak 

jenuh (20%). Asam lemak tak jenuh terdiri dari MUFA yang berupa asam oleat 

atau Omega-9 (64%) dan PUFA yang berupa asam linoleat atau Omega-6 (11%) 

dan asam linoleat atau Omega-3 (5%). Sedangkan asam lemak jenuh terdiri dari 

asam palmitat (15%), asam stearat (5%), asam arachidat (<0,8%), asam behenat 

(<0,3%), asam myristat (<0,1%), asam lignocerat (<1%) (Orey, 2007; Zainudin, 

2016). Selain itu, minyak zaitun mengandung sejumlah kecil mineral (besi, 

magnesium, dan kalsium), koloid, resin, dan air (Handayani, 2019). Senyawa 

oleuropein merupakan polifenol utama pada buah yang hanya ditemukan dalam 

jumlah kecil pada minyak. Jenis polifenol lain yang terdapat dalam minyak zaitun 

diantaranya lignan (1-asetoksipinoreinol, pinoresinol, hidroksitirosol asetat), 

flavon (luteolin dan apigenin), hidroksitirosolglikol, katekol, p-kumarat, vanilat, 

sinamat, asam ferulat dan vanilin (Brenes et al, 2000; Zainudin, 2016).  

 

Gambar 2.4 Struktur kimia ouleuropein aglikon (Cicerale, 2012) 
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Gambar 2.5 Struktur kimia vanilin (Servili, 2014) 

Minyak zaitun berdasarkan struktur kimianya memiliki dua kandungan yaitu 

saponifiable dan unsaponifiable. Komposisi saponifiable terdiri dari substansi 

seperti asam lemak bebas atau asam lemak esterifikasi dengan gliserol sehingga 

terbentuk trigliserida, digliserida, dan monogliserida, mengandung 75% hingga 

85% asam lemak unsaturated (terutama asam oleat dan asam linoleat) dan 15% 

hingga 25% dari lemak saturasi (palimitic dan stearic acids). Unsaponifiable 

merupakan komposisi minor, komposisi ini penting dalam hal nutrisi, serta 

kemurnian dan stabilitas minyak, terdiri dari sterol, vitamin larut lemak, alkohol 

alipati, kompisis aromatik dan antioksidan (Puente, J., 2012; Candra, 2014). 

Minyak zaitun memiliki khasiat yang baik bagi kulit. Kandungan fenol dan 

vitamin E yang dapat digunakan sebagai antioksidan, oleochantal yang dapat 

mencegah radang dan vitamin K yang dapat menyembuhkan luka dan pendarahan 

dalam tubuh. Minyak zaitun extra virgin mengandung senyawa polifenol 

(antioksidan kuat) yang berperan sebagai antibakteri di lambung (Tribun, 2010; 

Nurdiantini, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Nurdiantini, dkk (2017) 

menjelaskan bahwa minyak zaitun dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif 

terhadap penyembuhan luka sayat/robek pada tikus. Kondisi luka yang diberi 

povidone iodin (senyawa antibakteri) lebih lama sembuh dengan masih 
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terdapatnya bekas luka, sedangkan sayatan luka yang diberi minyak zaitun lebih 

cepat sembuh dengan kondisi tidak meninggalkan bekas luka. 

Fajriyah (2015) dalam penelitiannya menggunakan minyak zaitun sebagai 

pencegahan kerusakan kulit pada pasien kusta. Keadaan kulit penderita kusta 

sebelum dilakukan pemberian minyak zaitun, yang tidak mengalami kerusakan 

kulit sebanyak 8 responden (53,3%) dan yang mengalami kerusakan kulit 

sebanyak 7 responden (46,7%). Namun setelah dilakukan pemberian minyak 

zaitun, yang tidak mengalami kerusakan kulit sebanyak 14 responden (93,3%) dan 

yang masih mengalami kerusakan kulit sebanyak 1 responden (6,7%). Minyak 

zaitun juga dapat mengobati ruam popok pada anak diare, dimana sebelum 

diberikan terapi minyak zaitun keadaan ruam popok pada responden sebanyak 51 

anak (77,3%). Namun, setelah diberikan terapi minyak zaitun keadaan ruam 

popok sebanyak 32 anak (48,5%). Hal ini karena minyak zaitun mengandung 

olied acid  sebagai anti inflamasi, vitamin E, polifenol, serta klorofil  yang dapat 

mencegah oksidasi sel (Jelita, 2014). Pemberian EVOO juga dapat menurunkan 

kadar kolesterol pada pasien hiperkolesterol (Salsabilla, 2019). Sari (2014) dalam 

penelitiannya menggunakan minyak zaitun sebagai masker yang dikombinasi 

dengan jagung memiliki dampak yang baik terhadap kondisi kulit responden tanpa 

adanya efek samping dalam jangka waktu panjang maupun pendek. 

2.4 Tumbuhan Kelapa (Cocos nucifera) 

2.4.1 Morfologi dan Klasifikasi Kelapa (Cocos nucifera) 

 Kelapa memiliki nama latin Cocos nucifera merupakan tumbuhan asli yang 

berasal dari daerah tropis dan termasuk dalam suku Arecaceae. Kelapa tumbuh 

baik pada daerah dengan curah hujan antara 1.300-2.300 mm/tahun. Tumbuhan 
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ini paling baik tumbuh pada suhu (20-27°C) dan pH sekitar 5-8 (Sukamto dalam 

Siagian, 2016). Ketinggian pohon kelapa mampu mencapai 30 meter dengan 

diameter batang antara 30-40 cm. Tumbuhan ini memiliki akar serabut, 

pertumbuhan batang selalu mengarah ke atas dan tidak bercabang, daun tersusun 

saling membalut satu sama lain dengan panjang anak daun sekitar 1-1,5 m serta 

buah yang dapat dipanen dengan ukuran maksimal berumur 9-10 bulan (Siagian, 

2016). Morfologi tumbuhan kelapa ditunjukkan pada gambar 2.6 

 

 

Gambar 2.6 Tumbuhan kelapa (Ekanayake, et al, 2010) 

 Klasifikasi tanaman kelapa menurut Plantamor dalam Setyawati (2017) 

adalah sebagai berikut : 

Regnum : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta 

Classis  : Liliopsida 

Ordo   : Arecales 

Famili  : Arecaceae 

Genus  : Cocos 

Species : Cocos nucifera L. 

 Buah kelapa yang sudah matang juga dapat diproses sedemikian rupa 

sehingga dapat menghasilkan minyak, dipasaran dikenal dengan VCO. Banyak 

sekali manfaat dari minyak kelapa, mulai dari bidang kesehatan sampai 

kecantikan. 
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2.4.2 Kandungan dan Manfaat VCO 

 Minyak kelapa mengandung senyawa trigliserida yang terkandung dari 

berbagai macam asam lemak. Komposisi minyak kelapa murni diantaranya ±66% 

minyak, 6-7% protein, 48% air, 5% serat kasar dan ±2% kadar abu (Pulung, dkk, 

2016). Komponen VCO berupa asam lemak jenuh sekitar 90% dan asam lemak 

tak jenuh sekitar 10% (Djaelani, 2015). Senyawa asam lemak jenuhnya 

didominasi oleh asam laurat sekitar 41-52%, asam lemak miristat (13-19%), asam 

lemak palmitat (7,5-10,5%), asam lemak kaprilat (5-10%), asam lemak kaprat (4-

5,8%) dan asam lemak stearat (1-3%). Asam lemak jenuh tersebut lebih dikenal 

dengan Medium Chain Fatty Acid (MCFA) dalam istilah kesehatan. Sedangkan 

asam lemak tak jenuh terdiri dari asam oleat (omega-9) (5-8%), asam linoleat 

(omega-6) ( 1,5-2,5%), dan asam palmitoleat (1,3%). Kandungan asam lemak 

jenuhnya yang tinggi pada VCO menyebabkan minyak tersebut tidak mudah 

tengik karena proses oksidasi tidak mudah terjadi (Marlina, dkk, 2017). Selain 

mengandung asam lemak, komponen kimia lain yang terkandung dalam VCO 

adalah sterol, vitamin E, dan fraksi polifenol (asam fenolat). Komponen kimia 

tersebut diketahui memilki aktivitas antioksidan pada berbagai bahan tanaman dan 

juga produk makanan. Adanya kandungan asam laurat yang tinggi pada minyak 

kelapa dapat bersifat sebagai antioksidan dan dapat mengurangi tekanan oksidatif 

yang dipengaruhi oleh sinar UV (Hernanto, dkk, 2008; Mu’awanah, 2014) juga 

terbukti mampu mengobati berbagai macam penyakit, seperti jantung, asam urat, 

diabetes, paru-paru dan hipertensi (Fife, 2005; Djaelani, 2015).  
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Gambar 2.7 Struktur Asam Laurat (Silvia, 2009) 

 Virgin Coconut Oil dapat digunakan secara langsung di kulit juga dapat 

dikonsumsi dengan cara di minum. VCO dapat berperan sebagai antioksidan yang 

dapat menangkal radikal bebas dan penyakit degeneratif, melindungi jantung juga 

dapat mengatasi gangguan pencernaan. Penggunaan VCO yang teratur pada kulit 

dapat mencegah penuaan dini. Noriko, dkk (2014) dalam penelitiannya 

menjadikan VCO sebagai antibakteri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa VCO 

yang di uji terhadap bakteri Salmonella typhi memiliki zona hambat untuk 

mengobati penyakit tipus. Dewandono (2014) juga melakukan penelitian dengan 

memanfaatkan VCO dalam penyembuhan luka dekubitus pada lansia dengan 

teknik message, dimana pemberian VCO mampu menghasilkan respon yang baik 

dari pasien dan mampu menurunkan derajat luka dekubitus. Hal ini karena VCO 

mengandung senyawa antimikroba yaitu asam laurat dan asam miristat yang dapat 

meminimalisir terjadinya infeksi pada luka. Kusumawati (2020) melakukan 

penelitian kombinasi VCO dengan asam askorbat dan α-tocopherol sebagai 

masker sheet yang dapat melindungi kulit dari radikal bebas yang dapat 

menyebabkan kerusakan kulit seperti mengalami kriput, flek hitam dan wajah 

yang kusam. Dari 40 responden tidak menunjukkan adanya iritasi pada kulit 

karena sediaan sheet mask ini memiliki pH yang relatif normal sesuai dengan pH 

yang dibutuhkan kulit yaitu sektar 4,5 – 6,5 (Tranggono, 2007; Mu’awanah, 

2014). 
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2.5 Proses Ekstraksi Rimpang di dalam Vegetable Oil 

 Ekstraksi merupakan proses pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu 

bahan mentah menggunakan pelarut sebagai agen pemisah. Ukuran bahan, lama 

dan suhu ekstraksi serta jenis dan konsentrasi pelarut dapat mempengaruhi proses 

ektraksi. Metode ekstraksi bahan alam umumnya menggunakan metode maserasi, 

yaitu metode ekstraksi yang paling sederhana dengan cara merendam sampel 

dalam pelarut pada suhu ruang (Cheong et al., 2015; Suryati, 2015). Ekstraksi 

maserasi menggunakan prinsip “like dissolved like” untuk mengekstrak senyawa 

pada sampel, dimana pelarut polar akan melarutkan senyawa polar dan pelarut 

nonpolar akan melarutkan senyawa nonpolar.  

 Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam pelarut 

tertentu. Pelarut akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang 

mengandung zat aktif sehingga zat aktif ini nantinya akan larut karena adanya 

perbedaan konsentrasi antara zat aktif yang berada didalam dan diluar sel, maka 

larutan yang terpekat didesak keluar (Baraja, 2008). Kelebihan metode maserasi 

adalah ekstraksi yang sangat sederhana, tidak membutuhkan peralatan yang terlalu 

rumit, relatif murah dan dapat menghindari kerusakan komponen senyawa yang 

tidak tahan panas. Namun ekstraksi ini membutuhkan waktu yang lama untuk 

mencari pelarut yang dapat melarutkan senyawa yang akan diisolasi dan harus 

mempunyai titik didih yang tinggi pula sehingga tidak mudah menguap (Voight, 

1995; Suriyawati, 2018). 

 Herbal oil atau disebut juga ekstrak minyak berasal dari ekstrak tumbuhan 

yang dibuat langsung dari bahan mentah tumbuhan. Ekstrak standar adalah 

ekstrak berkualitas tinggi yang mengandung tingkat senyawa tertentu dan 
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menjalani kontrol yang ketat selama proses pertumbuhan, pemanenan maupun 

proses produksi (Kunle, 2012). Herbal oil yang baik adalah herbal oil yang sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. Karakteristik kimia dan fisik seperti nilai 

saponifikasi, indeks bias dan nilai peroksida yang sesuai dengan standar Codex-

2001 dapat menentukan masa simpan umur produk sehingga tidak mudah 

mengalami ketengikan. Kadar air juga berpengaruh terhadap ketahanan suatu 

produk herbal oil. Herbal oil dengan kelembapan yang rendah (kadar air <10%) 

menunjukkan stabilitas yang lebih baik terhadap degradasi produk karena kadar 

air yang terlalu tinggi akan membuat daya simpannya menjadi rendah dikarenakan 

mudah menjadi media pertumbuhan jamur atau mikroorganisme sehingga 

memperpendek umur simpan. Selain itu, herbal oil yang diaplikasikan pada kulit 

harus sesuai dengan rentang pH kulit yaitu 4-6 agar tidak menyebabkan iritasi 

(Kusumawati, 2020). 

 Senyawa kurkuminoid adalah senyawa metabolit sekunder yang termasuk 

dalam kelompok fenolik yang memiliki potensi sebagai antioksidan dan 

antiinflamasi (Annisas, 2013). Kurkumin dapat diekstrak menggunakan minyak 

sebagai media dimana kelarutan kurkumin diketahui dengan menghitung kadar 

kurkumin itu sendiri. Kuncahyo (2017) melarutkan kurkumin ke dalam berbagai 

minyak, diantaranya minyak kacang, minyak jarak dan minyak zaitun. Kelarutan 

kurkumin tertinggi berada pada minyak zaitun dengan kadar sebesar 0.385  

mg/ml, hal tersebut karena minyak zaitun mengandung asam oleat yang cukup 

tinggi sehingga dapat digunakan sebagai agen pengemulsi dan memperbaiki 

kelarutan yang rendah dalam air.  

 



26 

 

 

 

2.6 Uji Fitokimia Senyawa Aktif 

 Skrining Fitokimia adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 

kandungan senyawa-senyawa kimia yang ada dalam tumbuhan. Umumnya, 

senyawa aktif tumbuhan terkandung dalam bentuk metabolit sekunder seperti 

flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, steroid, terpenoid dan lain-lain. Senyawa 

metabolit sekunder umumnya mempunyai kemampuan bioaktivitas yang cukup 

tinggi dan berfungsi sebagai pelindung tumbuhan dari hama penyakit atau 

lingkungannya (Moniharapon, 2016).  

1. Flavonoid 

Flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol terbesar yang ditemukan di 

alam. Beberapa golongan flavonoid antara lain antosianin, proantosianidin, 

flavonol, flavo, glikoflavon, biflafonil, khalkon, auron, flavanon, isoflavon dan 

antisianidin (Sakinah, 2017). Keberadaan senyawa flavonoid dalam herbal oil  

rimpang kunyit dalam minyak zaitun dan VCO dapat diuji dengan metode 

Wilstater yaitu dengan menambahkan HCl pekat dan logam Mg. Penambahan Mg 

dan HCl bertujuan untuk menghidrolisis flavonoid menjadi aglikonnya 

(Sriwahyuni, 2010; Suriyawati, 2018). Adanya flavonoid ditandai dengan 

terjadinya reaksi yang menghasilkan warna merah, kuning atau jingga (Harborne, 

1987).  

 

Gambar 2.8 Struktur senyawa flavonoid (Suriyawati, 2018) 
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2. Alkaloid 

Alkaloid adalah suatu golongan senyawa organik yang ditemukan paling 

banyak di alam. Alkaloid mengandung paling sedikit satu atom N yang bersifat 

basa dan pada umumnya merupakan bagian dari cincin heterosiklik (Kristanti, 

dkk, 2008; Suriyawati, 2018). Alkaloid berasal dari sejumlah asam amino yaitu 

ornitin dan lisin (alkaloid alisiklik), fenilalanin dan tirosin (alkaloid isokuinolin) 

dan triptofan (alkaloid indol). Uji alkaloid dilakukan dengan menggunakan 

pereaksi Dragendroff, hasil positif ditandai dengan terbentuknya endapan coklat 

muda sampai kuning (Lutfillah, 2008; Suriyawati, 2018) dan pereaksi Mayer, 

hasil positif ditandai dengan terbentuknya endapan putih atau kekuningan 

(Saxena, dkk, 2012; Sakinah, 2017). Penambahan asam sulfat sebelum 

ditambahkan reagen Mayer dan Dragendroff karena alkaloid bersifat basa 

sehingga biasanya diekstrak dengan pelarut yang bersifat asam (Sriwahyuni, 

2010; Suriyawati, 2018). 

 

Gambar 2.9 Struktur senyawa alkaloid (Suriyawati, 2018) 

3. Saponin 

Saponin adalah senyawa glikosida kompleks yang dihasilkan oleh tanaman, 

hewan laut dan beberapa bakteri. Saponin dapat larut dalam air dan tidak larut 

dalam eter. Saponin merupakan senyawa aktif yang menimbulkan busa jika 
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dikocok dalam air dan pada konsentrasi rendah dapat menyebabkan hemolisis sel 

darah merah (Robinson, 1995; Suriyawati, 2018). 

 

                

(a)                                                              (b) 

Gambar 2.10 (a) struktur saponin tipe triterpenoid dan (b) strukur saponin tipe 

steroid (Robinson, 1955; Suriyawati, 2018) 

4. Tanin 

Tanin adalah senyawa yang sangat kompleks terdiri dari senyawa fenolik. 

Secara kimia, tanin dibagi menjadi dua jenis yaitu tanin terkondensasi atau 

flavolan (hampir terdapat didalam paku-pakuan dan tersebar luas pada jenis 

tumbuhan berkayu) dan tanin terhidrolisis. Tanin berada pada bagian tumbuhan 

antara lain kulit kayu, batang, daun dan buah (Latifah, 2015; Suriyawati, 2018). 

Hasil positif tanin ditandai dengan terbentuknya warna hijau apabila direaksikan 

dengan FeCl3. Hal tersebut karena terbentuknya senyawa komlpeks antara Fe dan 

tanin (Sakinah, 2017). Penambahan FeCl3 dilakukan untuk menentukan gugus 

fenol yang terdapat pada sampel (Sriwahyuni, 2010; Suriyawati, 2018). 
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Gambar 2.11 Senyawa Tanin (Robinson, 1955; Suriyawati, 2018) 

5. Steroid dan Triterpenoid 

Steroid adalah kelompok senyawa bahan alam yang kebanyakan strukturnya 

terdiri atas 17 atom karbon. Triterpenoid tersebar luas dalam damar, gabus dan 

kutin tumbuhan. Triterpenoid ditemukan pula dalam minyak nabati (misalnya 

minyak zaitun). Hasil uji positif triterpenoid dengan Liebermann-buchard apabila 

terbentuk warna merah, jingga, kuning, ungu, cincin kecoklatan atau violet pada 

perbatasan dua pelarut. Sedangkan hasil uji positif steroid apabila terbentuk warna 

hijau, hijau kebiruan atau biru (Lestari, 2012; Sakinah, 2017). 

 

Gambar 2.12 Senyawa lanosterol (senyawa triterpenoid tetrasiklik) 

(Mabruroh, 2011; Suriyawati, 2018) 

6. Fenolik  

Fenolik adalah senyawa bahan alam yang memiliki satu atau lebih gugus 

hidroksil yang menempel di gugus aromatik. Hampir semua bagian tanaman 

(batang, akar, daun, kulit, buah, biji) mengandung senyawa fenolik. Identifikasi 
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senyawa fenolik dilakukan dengan mereaksikan sampel dengan larutan FeCl3, 

reaksi positif jika terbentuk warna hijau, ungu, biru dan hitam (Agustina, dkk, 

2017). Penambahan FeCl3 dilakukan untuk menentukan gugus fenol yang terdapat 

pada sampel (Sriwahyuni, 2010; Suriyawati, 2018). 

 

Gambar 2.13 Struktur senyawa fenolik oleocanthal (Cicerale, 2012) 

2.7 Penetapan Kadar Total Fenol  

 Seiring dengan kemajuan di era global membuat sebagian besar masyarakat 

mengalami kemajuan pola hidup. Pola hidup yang tidak sehat dapat menyebabkan 

jumlah radikal bebas dalam tubuh meningkat. Adanya pengaruh radikal bebas 

yang tidak baik bagi kesehatan tubuh, maka tubuh memerlukan suatu komponen 

penting yang dapat menangkal serangan radikal bebas. Komponen yang mampu 

menangkal radikal bebas adalah antioksidan. Kandungan metabolit sekunder yang 

ada pada bahan alam dapat bertindak sebagai antioksidan. Antioksidan berfungsi 

untuk menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron dari 

radikal bebas sehingga dapat menghambat terjadinya reaksi berantai. Antioksidan 

alami (senyawa fenolik) maupun sintesis dapat menghambat oksidasi lipid dan 

mencegah kerusakan sehingga dapat memperpanjang umur simpan (komponen 

organik dalam bahan makanan) (Dungir, 2012). 

 Fenol adalah senyawa dengan gugus OH yang terikat pada cincin aromatik 

(Fessenden dan Fesssenden, 1982) yang berfungsi sebagai antioksidan melalui 
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mekanisme sebagai pereduksi, menangkap radikal bebas dan pendonor elektron 

(Karadeni, et al., 2005; Pratimasari, 2009). Senyawa fenolik pada tumbuhan 

berupa fenol sederhana, antraquinon, asam fenolat, kumarin, flavonoid, lignin dan 

tanin (Harborne, 1987).  

 Salah satu senyawa antioksidan alami adalah asam galat yang termasuk dalam 

golongan senyawa fenolik dan mempunyai aktivitas antioksidan yang kuat 

(Pratimasari, 2009). Penentuan kadar fenolik total dapat dilakukan dengan metode 

Folin-Ciocalteu dengan asam galat sebagai standar (Lee, et al., 2003; Pratimasari, 

2009). Hal tersebut karena asam galat merupakan turunan dari hidroksibenzoat 

yang tergolong asam fenolik sederhana dan sebagai standar yang stabil dan murni 

(Rahmawati, 2015) serta asam galat juga banyak diperoleh dari senyawa fenolik 

dan didapat dari tanaman. Semua senyawa fenolik dapat bereaksi dengan reagen 

Folin-Ciocalteu (Huang, et al., 2005; Rahmawati, 2015). Penambahan Na2CO3 

berfungsi untuk memberikan suasana basa agar terjadi disosiasi proton pada 

senyawa fenolik menjadi ion fenolat sehingga dapat bereaksi dengan reagen 

Folin-Ciocalteu (Apsari, dkk, 2011; Prayoga, dkk, 2019). Prinsip penentuan total 

fenolik menggunakan metode Folin-Ciocalteu yaitu adanya transfer elektron dari 

senyawa fenolik ke asam fosfomolibdat atau fosfotungstat yang terdapat dalam 

reagen tersebut sehingga akan membentuk senyawa kompleks yang berwarna biru 

yang kemudian diukur nilai absorbannya. Kandungan total fenolik dalam 

tumbuhan dinyatakan dalam GAE (gallic acid equivalent) yaitu jumlah kesetaraan 

miligram asam galat dalam 1 gram sampel (Lee, et al., 2003; Pratimasari, 2009). 
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2.8 Spektrofotometer UV-Vis 

Spektrofotometer UV-Vis merupakan teknik spektroskopi yang didasarkan 

pada pengukuran absorbansi pada suatu larutan yang memiliki konsentrasi tertentu 

yang dapat menyerap radiasi pada daerah ultraviolet. Prinsip kerja dari 

spektrofotometer UV-Vis adalah interaksi antara sinar monokromatis dengan 

molekul yang menghasilkan nilai suatu absorbansi akibat perpindahan elektron 

dari orbital keadaan dasar menuju energi yang lebih tinggi (eksitasi) (Cahyani, 

2017). Besarnya penyerapan cahaya sebanding dengan molekul, sesuai dengan 

hukum “Lambert-Beer” :  

 

A = ɛ B C 

 

Keterangan: (Day & Underwood, 1980).      

A = serapan   

ɛ = absortivitas molar  

B = tebal kuvet   

C = konsentrasi sampel 

Rumus tersebut menyatakan bahwa besarnya suatu serapan berbanding lurus 

dengan konsentrasi sampel. Semakin tinggi konsentrasi sampel maka serapan 

yang dihasilkan juga akan semakin besar, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu 

analisis menggunakan sprektrofotometer UV-Vis dapat digunakan untuk analisis 

kuantitatif (Cahyani, 2017). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat  

 Penelitian ini berjudul “Uji Fitokimia dan Kadar Total Fenol pada Sediaan 

Herbal Oil Ekstrak Kunyit (Curcuma domestica Val.) dalam Minyak Zaitun 

Murni (Extra Virgin Olive Oil) dan Minyak Kelapa Murni (Virgin Coconut Oil)” 

yang dilaksanakan pada bulan Maret - Juni 2021 yang dilakukan di Laboratorium 

Kimia Analitik Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah oven, timbangan analitik 

(Ohaus), kaca arloji, pipet tetes, pipet ukur, gelas ukur, alat gelas (tabung reaksi, 

rak tabung reaksi, gelas beaker, batang pengaduk/spatula), labu takar, bola hisap, 

botol  dan seperangkat alat spektrofotometri uv-vis.  

3.2.2 Bahan 

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rimpang kunyit yang 

didapatkan di Materia Medika Batu, minyak cold pressed merek Borges dan VCO 

merek Benara. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ammonia pekat, 

asam sulfat, asam asetat anhidrat, FeCl3, logam Mg, HCl pekat, aquades, 

reagensia Mayer dan Dagendorf, asam galat, etanol p.a, reagen Follin-Ciocalteu 

dan natrium karbonat. 
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3.3  Rancangan Penelitian 

1.  Menggunakan variasi konsentrasi kunyit untuk mengetahui kandungan 

senyawa metabolit sekunder pada sediaan herbal oil ekstrak kunyit dalam 

EVOO dan VCO secara deskriptif. 

2.  Menggunakan variasi konsentrasi kunyit terhadap kadar total fenol pada 

sediaan herbal oil ekstrak kunyit dalam EVOO dan VCO secara deskriptif. 

3. Mengetahui pengaruh konsentrasi kunyit terhadap kadar total fenol 

menggunakan variasi suhu dan lama pemanasan pada sediaan herbal oil 

ekstrak kunyit dalam EVOO dan VCO secara deskriptif. 

3.4 Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis Kadar Air 

2. Ekstraksi Sampel  

3. Uji Fitokimia 

4. Penetapan Kadar Total Fenol 

3.5 Pelaksanaan Penelitian 

3.5.1 Analisis Kadar Air 

Sampel rimpang kunyit yang sudah dipreparasi, dianalisis kandungan kadar 

air dengan analisis gravimetri metode penguapan. Mula-mula cawan kosong 

dimasukkan dalam oven selama 15 menit pada suhu 100-150°C untuk  

menghilangkan kadar airnya, kemudian didinginkan dalam desikator selama 10 

menit agar stabil. Cawan porselen ditimbang dan diulangi perlakuan sebelumnya 

hingga mendapatkan berat yang konstan. 5 gram sampel rimpang kunyit 

dipanaskan dalam oven selama 60 menit pada suhu 100-105°C untuk 
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menghilangkan kandungan air yang berada dalam sampel. Kemudian sampel 

didinginkan dalam desikator selama 10 menit. Sampel ditimbang dan diulangi 

perlakuan sebelumnya hingga mendapatkan berat yang konstan. Kadar air sampel 

kering rimpang kunyit diharapkan tidak lebih dari 10%. Kadar air dihitung 

menggunakan persamaan 3.1 (Sakinah, 2017).  

Kadar air = 
   

   
 x 100% 

Keterangan:  a = berat konstan cawan kosong 

 b = berat cawan + sampel sebelum dikeringkan  

 c = berat cawan + sampel sesudah dikeringkan  

3.5.2 Proses Ekstraksi Rimpang Kunyit dalam Minyak Zaitun dan Kunyit 

dalam VCO dengan Variasi Konsentrasi 

  Sampel rimpang kunyit yang telah berbentuk serbuk kemudian dimasukkan 

ke dalam labu takar 100 ml dan ditambahkan EVOO dan VCO pada masing-

masing sampel. Ekstraksi ini dibuat dengan beberapa variasi konsentrasi rimpang 

kunyit, yaitu  0%, 20%, 30% dan 40% (gr/mL). Kemudian diaduk 30 menit sekali 

selama 2 jam pada suhu 50°C. Ekstrak yang diperoleh berupa ekstrak kental 

campuran antara kunyit dengan minyak zaitun dan kunyit dengan VCO. Larutan 

yang telah bercampur lalu disaring menggunakan cheesecloth. Kemudian filtrat 

dimasukkan ke dalam botol kaca dan disimpan dalam ruangan gelap sebelum 

dilakukan uji lebih lanjut. Kemudian dilakukan uji fitokimia dan analisis kadar 

fenol total paling tinggi akan dilanjutkan tahapan selanjutnya. 
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3.5.3 Proses Ekstraksi Rimpang Kunyit dalam Minyak Zaitun dan Kunyit 

dalam VCO dengan Variasi Suhu  

  Hasil uji fitokimia dengan kandungan fitokimia dan analisis kadar fenol 

total paling tinggi pada tahapan sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan proses 

ekstraksi menggunakan variasi suhu. Sampel diekstraksi menggunakan variasi 

suhu pemanasan yaitu 60°C dan  70°C. Larutan yang telah tercampur kemudian 

disaring menggunakan cheesecloth dan hasilnya disimpan di dalam botol kaca 

gelap sebelum dilakukan uji lebih lanjut.  

3.5.4 Proses Ekstraksi Rimpang Kunyit dalam Minyak Zaitun dan Kunyit 

dalam VCO dengan Variasi Lama Pemanasan   

 Hasil uji fitokimia dengan kandungan fitokimia dan analisis kadar fenol 

total paling tinggi pada tahapan sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan proses 

ekstraksi menggunakan variasi lama pemanasan. Sampel diaduk dengan pengaduk 

magnet (stirer) dan dipanaskan menggunakan variasi lama pemanasan yaitu 1, 2 4 

dan 6 jam. Larutan yang telah tercampur kemudian disaring menggunakan 

cheesecloth dan hasilnya disimpan di dalam botol kaca gelap sebelum dilakukan 

uji lebih lanjut. 

3.5.5 Uji Fitokimia Secara Kualitatif 

Uji Fitokimia secara Kualitatif (Harborne, 1987; Tulus, dkk, 2019) meliputi : 

1. Identifikasi kandungan Alkaloid 

Sebanyak 1 mL ekstrak sampel minyak dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

dan ditambahkan 5 tetes ammonia pekat. Setelah itu, disaring kemudian ditambah 

2 mL asam sulfat 2 N dan dikocok hingga terbentuk dua lapisan, lapisan atas dan 

bawah. Larutan dibagi menjadi 2 bagian, pada tabung pertama ditambahkan 1 
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tetes reagensia Mayer dan tabung kedua ditambahkan 1 tetes reagensia 

Dragendorf. Apabila tabung 1 terbentuk endapan kekuning-kuningan dan tabung 2 

terbentuk endapan jingga maka menunjukkan adanya alkaloid. 

2. Identifikasi kandungan Terpenoid dan Steroid 

Sebanyak 1 mL ekstrak minyak herbal oil dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi, ditambah 0,5 mL asam asetat anhidrat. Selanjutnya ditambah asam sulfat 

pekat 1-2 mL melalui dinding tabung reaksi. Jika hasil yang diperoleh 

menunjukkan warna ungu atau violet pada perbatasan dua pelarut maka 

menunjukkan adanya terpenoid, sedangkan jika terbentuk warna hijau kebiruan 

maka menunjukkan adanya steroid. 

3. Identifikasi kandungan Fenolik 

Sebanyak 3 tetes ekstrak minyak herbal oil diteteskan pada pellet porselen. 

Kemudian ditambahkan metanol, lalu diaduk sampai homogen. Setelah itu 

ditambahkan beberapa tetes FeCl3. Jika terbentuk warna orange menunjukkan 

adanya fenolik. 

4. Identifikasi kandungan Flavonoid 

Sebanyak 1 mL ekstrak minyak herbal oil dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi. Kemudian ditambahkan 5 tetes etanol dan dikocok hingga homogen. 

Kemudian ditambahkan logam Mg dan 5 tetes HCl pekat. Jika terbentuk larutan 

berwarna merah atau jingga menunjukkan adanya flavonoid. 

5. Identifikasi kandungan Saponin 

Sebanyak 1 mL ekstrak minyak herbal oil dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi. Kemudian ditambahkan 2 mL aquades, lalu dikocok sampai homogen. 

Setelah itu, dipanaskan selama 2-3 menit. Kemudian didinginkan dan dikocok 
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dengan kuat. Apabila menimbulkan busa yang dapat bertahan ±10 menit maka 

larutan positif mengandung saponin. 

6. Identifikasi kandungan Tanin 

Sebanyak 1 mL ekstrak minyak herbal oil dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi dan ditambahkan 2-3 tetes larutan FeCl3 1%. Apabila larutan menunjukkan 

warna hijau kehitaman atau biru tua maka larutan positif mengandung tanin. 

3.5.6 Penetapan Kadar Total Fenol 

Penetapan kadar fenol total berdasarkan (Barki, 2017) yaitu : 

a.    Pembuatan Larutan Baku Asam Galat  

 Standar asam galat ditimbang sebanyak 10 mg, dimasukkan ke dalam labu 

ukur 10,0 mL dan dilarutkan dengan akuades sampai tanda batas sehingga 

konsentrasi standar asam galat yaitu 1000 ppm. Selanjutnya dilakukan 

pengenceran larutan induk asam galat dengan memipet sebanyak 0,5; 3; 6; 9; 

12,5; 15 mL dan kemudian dmasukkan ke dalam labu ukur 100 mL dan 

menambahkan akuades hingga tanda batas sehingga konsentrasi larutan standar 

asam galat akhir yaitu 5, 30, 60, 90, 125, 150 ppm.  

b.    Penetapan Panjang Gelombang Maksimum  

 Sebelum penetapan kadar total fenol, terlebih dahulu dilakukan penentuan 

panjang gelombang maksimum asam galat dengan reagen Folin-Ciocalteu. 

Larutan standar asam galat 60 ppm dipipet sebanyak 0,5 mL kemudian ditambah 

dengan 5 mL reagen Folin-Ciocalteu (1:10) dan 4 mL natrium karbonat 7,5%, 

didiamkan selama 15 menit. Serapan diukur dengan spektrofotometer vis pada 

rentang 400 – 800 nm. 
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c.    Pembuatan Kurva Standar 

 Larutan galat masing-masing diambil 0,5 mL dan ditambahkan dengan 5 mL    

reagen Folin-Ciocalteu dan didiamkan selama 3 menit. Kemudian, ditambahkan 4 

mL larutan Na2CO3. Campuran dikocok sampai homogen dan larutan didiamkan 

selama 15 menit lalu absorbansinya dibaca pada panjang gelombang yang 

didapatkan. 

d.   Penetapan Kadar Total Fenol  

 Penetapan kadar fenol total dilakukan dengan cara 0,5 mL dari larutan uji 

herbal oil dan larutan standar ditambahkan dengan 5 mL reagen Folin-Ciocalteu 

dan didiamkan selama 3 menit. Setelah 3 menit, ditambahkan 4 mL Na2CO3 7,5%. 

Campuran ini didiamkan selama 30 menit dalam keadaan gelap. Diukur dengan 

panjang gelombang maksimum.  

e. Perhitungan Nilai Absorbansi yang Diperoleh  

 Konsentrasi larutan minyak dimasukkan ke dalam persamaan regresi larutan 

standar asam galat sehingga diperoleh kadar total fenol melalui perhitungan 

dengan menggunakan rumus dibawah ini : 

TPC = 
          

  
 

Keterangan : 

TPC = kadar total fenol (GAE) 

v = volume ekstrak  

fp = faktor pengenceran 

bs = berat sampel 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Kadar Air 

Analisis kadar air dilakukan untuk mengetahui kandungan air yang terdapat 

dalam rimpang kunyit. Metode yang digunakan adalah metode thermogravimetri 

(menguapkan air yang terkandung dalam sampel dengan pemanasan pada suhu 

100-105°C kemudian menimbang sampel hingga didapat berat konstan) 

(Asmediana, 2017). Analisis kadar air akan mempengaruhi konsentrasi pelarut 

yang digunakan pada saat maserasi juga daya simpan sampel. Jika kadar air pada 

sampel rendah maka akan dapat mempermudah ekstraksi senyawa metabolit 

sekunder karena pelarut menembus dinding sel tanpa adanya gangguan dari 

molekul air, begitupun sebaliknya jika kadar air pada sampel tinggi maka sampel 

memiliki tingkat kelembapan yang tinggi sehingga sampel lebih mudah 

terdegradasi oleh mikroorganisme dan tumbuh jamur yang menyebabkan daya 

simpan sampel tidak bertahan lama (Sakinah, 2017). 

 Standar simplisia merupakan simplisia yang memenuhi syarat mutu yang 

telah ditentukan oleh Depkes yaitu dengan memenuhi kadar air standar yang telah 

ditetapkan. Menurut Famakope Herbal Indonesia dan Standar Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia  No.661/Menkes/SK/VII/1994, standar maksimum 

kadar air simplisia adalah 10% untuk bisa dijadikan obat. Pada penelitian ini hasil 

kadar air pada sampel rimpang kunyit sebesar 9,65%, dapat diartikan bahwa hasil 

analisis kadar air sampel kunyit tidak melebihi batas maksimum kadar air yang 

telah ditetapkan sehingga sampel rimpang kunyit layak untuk dilakukan uji 
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lanjutan. (Siswati, 2020) melakukan penelitian kadar air pada sampel kunyit dan 

diperoleh hasil sebesar 9,99%. 

4.2  Ekstraksi sampel 

 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode ekstraksi maserasi 

dengan pemanasan yang bertujuan untuk mengekstrak senyawa metabolit 

sekunder yang terdapat dalam sampel melalui proses perendaman menggunakan 

minyak zaitun murni (extra virgin olive oil) dan minyak kelapa murni (virgin 

coconut oil) sebagai pelarut pada suhu 50°C didalam oven selama 120 menit 

sambil sesekali dilakukan pengadukan setiap ±30 menit. Pengadukan dilakukan 

untuk meningkatkan difusi dan menghilangkan larutan pekat dari permukaan 

sampel untuk membawa senyawa ke dalam pelarut kembali sehingga didapatkan 

hasil ekstraksi yang lebih banyak (Lailiyah, 2020). Ekstrak yang diperoleh berupa 

campuran ekstrak kental antara kunyit dan minyak zaitun murni dan kunyit 

dengan minyak kelapa murni. Larutan hasil ekstraksi didiamkan selama 24 jam 

untuk memisahkan antara residu dan filtrat serta untuk memberikan kesempatan 

pada zat aktif yang tersari didalam sel untuk berdifusi keluar sel, kemudian 

disaring dengan menggunakan cheesecloth. Hasil ekstraksi kunyit dalam minyak 

zaitun murni dan minyak kelapa murni dapat dilihat pada gambar 4.1. 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Hasil Ekstraksi Kunyit dalam Minyak Zaitun Murni dan Minyak 

Kelapa Murni 
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 Hasil ekstrak berwarna kuning yang menunjukkan adanya senyawa pada 

kunyit yang ikut terekstrak ke dalam pelarutnya. Serbuk kunyit dalam proses 

perendaman akan mengalami proses difusi, dimana senyawa metabolit sekunder 

dalam sitoplasma yang ada didalam sel terdesak untuk keluar. Hal tersebut 

dikarenakan minyak zaitun murni dan minyak kelapa murni memiliki konsentrasi 

yang lebih tinggi daripada serbuk kunyit sehingga senyawa didalamnya akan 

masuk ke inti sel serbuk kunyit melewati dinding sel sehingga dinding sel dan 

membran sel akan terpecah yang mengakibatkan metabolit sekunder dalam 

sitoplasma yang ada didalam sel akan keluar dan ikut terlarut didalam pelarut 

minyak tersebut. Proses ekstraksi ini dilakukan menggunakan variasi konsentrasi  

(0%, 20%, 30%, 40%), suhu (60°C dan 70°C) dan lama pemanasan (1, 2, 4, 6 

jam). Nafiannisa (2020) melakukan uji aktifitas antioksidan pada kombinasi 

kunyit dengan minyak zaitun murni dengan variasi dosis 0, 5, 10, 20, 30 dan 40% 

menunjukkan adanya aktifitas antioksidan yang tinggi dan gugus fungsi senyawa 

kurkumin pada dosis 40%. Wirawan, dkk (2020) dalam penelitiannya 

mengekstraksi senyawa fenol dalam teh daun bambu tabah dengan variasi suhu 50 

dan 60°C dengan waktu pengeringan 1,2 dan 3 jam menjelaskan bahwa total fenol 

terbaik berada pada (suhu 60°C, 3 jam), menunjukkan bahwa total fenol 

meningkat seiring dengan bertambahnya suhu dan waktu pengeringan. Prastianti, 

dkk (2016) juga melakukan uji total fenol mengunakan variasi suhu 70, 80 dan 

90°C dengan lama pengeringan 4, 5 dan 6 jam menghasilkan total fenol terbaik 

pada perlakuan (70°C, 6 jam). 
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4.3 Pengaruh Variasi Konsentrasi Kunyit Terhadap Uji Fitokimia Secara 

Kualitatif pada EVOO dan VCO 

 Uji fitokimia secara kualitatif dilakukan untuk mengetahui kandungan 

senyawa aktif yang terdapat pada sampel kombinasi ekstrak minyak dan kunyit 

yang mempunyai aktifitas biologi dari suatu tanaman untuk memberikan 

informasi skrining awal dalam mengetahui golongan senyawa kimia tertentu 

(Suriyawati, 2018). Uji fitokimia biasanya dilakukan didalam tabung reaksi 

dengan jumlah sampel yang relatif sedikit. Prinsip dasarnya adalah reaksi 

pengujian warna dan busa dengan suatu pereaksi warna (Kristanti, dkk., 2008). 

Pada penilitian ini dilakukan uji fitokimia terhadap golongan senyawa alkaloid, 

terpenoid dan steroid, fenolik, flavonoid, saponin dan tanin. 

 Tumbuhan umumnya mengandung senyawa aktif dalam bentuk metabolit 

sekunder seperti alkaloid, flavonoid, steroid tanin, saponin, tritepenoid dan lain 

sebagainya. Senyawa metabolit sekunder merupakan senyawa kimia yang 

umumnya mempunyai kemampuan bioaktifitas dan berfungsi sebagai pelindung 

tumbuhan tersebut dari gangguan hama penyakit untuk tumbuhan itu sendiri 

maupun lingkungannya (Suryati, 2015). Penelitian ini dilakukan dengan pengujian 

golongan senyawa aktif pada kombinasi ekstrak kunyit dan minyak zaitun murni 

juga kombinasi ekstrak kunyit dan minyak kelapa murni dengan perbandingan 

variasi konsentrasi (0%, 20%, 30% dan 40%). Hasil pengujian fitokimia reagen 

pada kedua ekstrak tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2. 
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Tabel 4.1 Hasil uji fitokimia kombinasi ekstrak kunyit dan minyak zaitun murni 

Jenis Uji 

Sampel ekstrak variasi konsentrasi 

0% 20% 30% 40% 

U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 

Fenolik + + ++ ++ +++ +++ +++ +++ 

Terpenoid - - ++ ++ +++ +++ +++ +++ 

Steroid + + - - - - - - 

Alkaloid: 

a. Mayer 

 

+ + ++ ++ +++ +++ +++ +++ 

b. Dragendroff - - - - - - - - 

Saponin - - - - - - - - 

Tanin - - - - - - - - 

Flavonoid - - + + ++ ++ +++ +++ 

Keterangan :   Tanda – : tidak terbentuk warna atau busa 

   Tanda + : warna muda atau sedikit busa 

   Tanda ++ : cukup pekat atau cukup banyak busa 

   Tanda +++ : sangat pekat atau sangat banyak busa 

Tabel 4.2 Hasil uji fitokimia kombinasi ekstrak kunyit dan minyak kelapa murni 

Jenis Uji 

Sampel ekstrak variasi konsentrasi 

0% 20% 30% 40% 

U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 

Fenolik + + ++ ++ +++ +++ +++ +++ 

Terpenoid + + ++ ++ +++ +++ +++ +++ 
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Steroid - - - - - - - - 

Alkaloid: 

c. Mayer 

 

+ + ++ ++ +++ +++ +++ +++ 

d. Dragendroff - - - - - - - - 

Saponin - - - - - - - - 

Tanin - - - - - - - - 

Flavonoid + + + ++ ++ ++ +++ +++ 

Keterangan :   Tanda – : tidak terbentuk warna atau busa 

   Tanda + : warna muda atau sedikit busa 

   Tanda ++ : cukup pekat atau cukup banyak busa 

   Tanda +++ : sangat pekat atau sangat banyak busa 

 Berdasarkan hasil uji fitokimia dapat diketahui bahwa pada ekstrak 

kombinasi kunyit dan minyak zaitun murni juga kunyit dan minyak kelapa murni 

mendapat hasil (+) yang artinya senyawa-senyawa tersebut terkandung dalam 

sampel seperti fenolik, terpenoid, alkaloid dan flavonoid. Namun, senyawa 

steroid, saponin dan tanin mendapat hasil (-) yang artinya senyawa tersebut tidak 

terkandung dalam sampel. Berdasarkan penelitian Meng, dkk., (2018) senyawa 

aktif yang berhasil diidentifikasi dalam kunyit adalah senyawa terpenoid yang 

terkandung dalam minyak atsiri, senyawa fenolik, flavonoid dan alkaloid. 

Semakin tinggi konsentrasi kunyit yang diberikan maka semakin banyak 

kandungan metabolit sekundernya yang ditunjukkan dengan semakin pekat warna 

yang dihasilkan. Kandungan senyawa aktif yang diperoleh dalam penelitian ini 

dapat  dijelaskan sebagai berikut: 
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4.3.1 Uji Alkaloid 

Uji golongan senyawa alkaloid dilakukan dengan menggunakan reagen 

Mayer dan reagen Dragendroff. Dilakukan penambahan ammonia pekat karena 

alkaloid bersifat basa sehingga biasanya diekstrak dengan pelarut yang 

mengandung asam (Marliana, dkk, 2005). Uji menggunakan reagen Mayer 

ditandai dengan adanya perubahan pada ekstrak sampel membentuk endapan 

berwarna putih kekuning-kuningan, sedangkan pada uji reagen Dragendroff akan 

membentuk endapan jingga. Hasil uji dari tabel 4.1 dan 4.2 menunjukkan bahwa 

ekstrak kombinasi kunyit dan minyak zaitun juga minyak kelapa murni dikatakan 

positif mengandung alkaloid menggunakan uji Mayer dan negatif pada uji 

Dragendroff. Alkaloid merupakan senyawa metabolit sekunder yang memilik sifat 

semi polar (Dwicahyani, 2018) sehingga akan dapat tertarik oleh senyawa non 

polar maupun polar. Pada uji Mayer, nitrogen pada alkaloid diperkirakan akan 

bereaksi dengan ion logam K
+
 dari kalium tetraiodomerkurat (II) dan membentuk 

kompleks kalium-alkaloid yang mengendap (Marliana, dkk., 2005). Dugaan reaksi 

uji Mayer ditunjukkan pada Gambar 4.2 

HgCl2      +       2KI HgI2    +    2KCl

HgI2         +      2KI K2[HgI2]

Kalium tetraiodomerkurat(II)

N

+    K2[HgI4]

N

+    K[HgI4]-

K+

Kalium-Alkaloid
endapan

 

Gambar 4.2 Reaksi Dugaan Uji Mayer (Bintari dan Elyani, 2017) 
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4.3.2 Uji Terpenoid dan Steroid 

Uji golongan senyawa terpenoid dan steroid dilakukan dengan 

menambahkan reagen Liebermann-Burchad yang terdiri dari asam asetat anhidrat 

dan asam sulfat pekat. Sampel dinyatakan positif triterpenoid dengan Liebermann-

buchard apabila terbentuk warna merah, jingga, kuning, ungu, cincin kecoklatan 

atau violet pada perbatasan dua pelarut. Sedangkan hasil uji positif steroid apabila 

terbentuk warna hijau, hijau kebiruan atau biru (Lestari, 2012; Sakinah, 2017). 

Hal ini disebabkan adanya kemampuan membentuk warna oleh asam sulfat pekat 

pada pelarut asetat anhidrat (Ergina, dkk ,2014). Hasil uji dari tabel 4.1 dan 4.2 

menunjukkan bahwa ekstrak kombinasi kunyit dan minyak zaitun juga minyak 

kelapa murni dikatakan positif mengandung terpenoid dan negatif steroid. Hal ini 

dikarenakan triterpenoid tersusun dari ratai panjang hidrokarbon C30 yang 

menyebabkan sifatnya nonpolar sehingga mudah terekstrak dalam pelarut yang 

sifatnya non polar (Astarina,dkk, 2013). Tidak terdeteksinya senyawa steroid 

diduga karena konsentrasi steroidnya yang sangat kecil dan uji yang dilakukan 

secara kualitatif bukan kuantitatif (Meydia, dkk., 2016).  

Reaksi uji terpernoid ini diawali dengan proses asetilasi gugus hidroksil 

menggunakan asam asetat anhidrida. Gugus asetil yang merupakan gugus pergi 

yang baik akan lepas, sehingga terbentuk ikatan rangkap. Kemudian terjadi 

pelepasan gugus hidrogen beserta elektronnya yang  mengakibatkan ikatan 

rangkap berpindah. Senyawa akan mengalami resonansi yang bertindak sebagai 

elektrofil atau karbokation. Serangan karbokation menyebabkan adisi elektrofilik, 

diikuti pelepasan hidrogen. Kemudian gugus hidrogen beserta elektronnya 

dilepas, akibatnya senyawa mengalami perpanjangan konjugasi yang 
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menghasilkan munculnya cincin kecoklatan (Nugrahani, dkk., 2016). Dugaan 

reaksi terpenoid dengan reagen Liebermann-Burchad ditunjukkan pada Gambar 

4.3 

 

Gambar 4.3 Reaksi Dugaan Terpenoid dengan Reagen Liebermann-Burchad 

(Nugrahani, dkk., 2016) 

4.3.3 Uji Fenolik 

Uji golongan senyawa fenolik dilakukan dengan menambahkan FeCl3 pada 

sampel. Penambahan FeCl3 dilakukan untuk menentukan gugus fenol yang 

terdapat pada sampel (Sriwahyuni, 2010; Suriyawati, 2018). Sampel dinyatakan  

positif apabila terbentuk warna hijau, ungu, biru dan hitam (Agustina, dkk, 2017). 

Hasil uji dari tabel 4.1 dan 4.2 menunjukkan bahwa ekstrak kombinasi kunyit dan 

minyak zaitun juga minyak kelapa murni dikatakan positif mengandung senyawa 
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fenol. Fenolik merupakan senyawa metabolit sekunder yang memilik sifat semi 

polar (Megawati, dkk., 2021) sehingga dapat terekstrak menggunakan pelarut non 

polar. Dugaan reaksi uji Fenol dengan FeCl3 ditunjukkan pada Gambar 4.4 

  

OH

+    FeCl3
Fe3+

O-

6

+   3Cl-   +   6H+

 

Gambar 4.4 Reaksi  Dugaan Uji Fenol dengan FeCl3  (Putri, dkk, 2018) 

4.3.4 Uji Flavonoid 

Uji golongan senyawa flavonoid dilakukan dengan menambahkan serbuk 

Mg dan HCl pekat. Penambahan HCl pekat bertujuan untuk menghidrolisis 

flavonoid menjadi aglikonnya yaitu dengan menghidrolisis O-glikosil. Glikosil 

akan tergantikan oleh H
+
 dari asam karena sifatnya yang elektrofilik. Reduksi 

dengan Mg dan HCl pekat dapat menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna 

merah, kuning atau jingga (Harborne, 1987). Hasil uji dari tabel 4.1 dan 4.2 

menunjukkan bahwa ekstrak kombinasi kunyit dan minyak zaitun juga minyak 

kelapa murni dikatakan positif mengandung senyawa flavonoid. Senyawa 

flavonoid pada umumnya merupakan senyawa yang bersifat polar sehingga 

mudah larut dalam pelarut polar. Namun ada beberapa senyawa flavonoid seperti 

isoflavon, flavon, flavanol dan flavanon yang termetoksilasi cenderung lebih 

mudah larut dalam pelarut nonpolar (Doloksaribu, 2009) sehingga diduga pada 

penelitian ini senyawa-senyawa inilah yang dapat terekstrak oleh pelarut minyak 

zaitun dan juga VCO. Dugaan reaksi flavonoid dengan logam Mg dan Cl 

ditunjukkan pada Gambar 4.5 
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Gambar 4.5 Reaksi Dugaan Flavonoid dengan Logam Mg dan Cl (Ergina, dkk., 

2014) 

4.3.5 Uji Saponin 

Saponin merupakan zat yang memiliki senyawa aktif permukaan dan 

bersifat sabun. Uji golongan senyawa saponin dilakukan dengan uji busa dengan 

menambahkan akuades dan dilakukan pengocokan pada sampel. Busa yang 

terbentuk selama pengocokan menunjukkan adanya glikosida yang mempunyai 

kemampuan membentuk buih dalam air. Glikosida terhidrolisis menjadi senyawa 

glukosa dan senyawa lainnya (aglikon). Saponin memiliki gugus berupa rantai 

sapogenin nonpolar hidrofilik dan rantai samping polar yang larut dalam air 

sehingga menyebabkan timbulnya busa (Suriyawati, 2019). Adanya senyawa 

saponin ditunjukkan dengan adanya busa setinggi 1 cm yang bertahan selama 10 

menit. Hasil uji dari tabel 4.1 dan 4.2 menunjukkan bahwa ekstrak kombinasi 

kunyit dan minyak zaitun juga minyak kelapa murni dikatakan negatif senyawa 

saponin. Senyawa saponin umumnya dalam bentuk glikosida dari sapogenin 

sehingga cenderung bersifat polar yang akan dapat terekstrak oleh pelarut polar 

(Astarina,dkk, 2013). 
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4.3.6 Uji Tanin  

Uji golongan senyawa tanin dilakukan dengan menambahkan reagen FeCl3 

1% untuk menentukan gugus fenol yang terdapat pada sampel. Hasil positif tanin 

ditandai dengan terbentuknya warna hijau kehitaman apabila direaksikan dengan 

FeCl3. Hal tersebut karena terbentuknya senyawa komlpeks antara Fe dan tanin 

yang disebabkan oleh adanya ion Fe
3+

 sebagai atom pusat dan tanin memiliki 

atom O yang mempunyai pasangan elektron bebas yang bisa mengkoordinasikan 

ke atom pusat sebagai ligannya (Ergina, dkk., 2014). Hasil uji dari tabel 4.1 dan 

4.2 menunjukkan bahwa ekstrak kombinasi kunyit dan minyak zaitun juga minyak 

kelapa murni dikatakan negatif senyawa tanin. Sriwahyuni (2010) mengatakan 

bahwa pada senyawa tanin terdapat banyak gugus OH yang menyebabkan sifatnya 

polar sehingga dapat larut dalam pelarut yang juga bersifat polar seperti metanol. 

4.4 Pengaruh Variasi Konsentrasi, Suhu dan Lama Pemanasan Terhadap 

Kadar Total Fenol ekstrak kunyit dalam EVOO dan VCO 

4.4.1 Penentuan Panjang Gelombang Maksimum 

 Panjang gelombang maksimum adalah panjang gelombang tertentu yang 

menghasilkan absorbansi paling besar atau paling tinggi, sehingga pada panjang 

gelombang tersebut absorbansi setiap satuan konsentrasi terjadi serapan 

maksimum (Nafiannisa, 2020). Pada panjang gelombang maksimum terjadi 

perubahan absorbansi yang maksimum, apabila dilakukan pengukuran ulang maka 

akan diperoleh kepekaan analisis yang maksimum juga sehingga tingkat 

kesalahannya juga semakin kecil. Penentuan panjang gelombang maksimum total 

fenol diukur serapannya pada rentang panjang gelombang 400-800 nm. Hasil 

penelitian panjang gelombang asam galat sebesar 759,0 nm. Hal tersebut sesuai 

file:///C:/4.1.6
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dengan beberapa penelitian yang mengatakan bahwa pengujian kadar total fenol 

pada tanaman ekstrak akar Curcuma longa menggunakan pelarut metanol dan 

pereaksi Follin-Ciocalteu dianalisis pada panjang gelombang 760 nm 

menghasilkan kadar fenol total sebesar 260 ± 0,2 mg/g GAE (Salim, 2020). Hasil 

spektra Uv-Vis asam galat ditunjukkan pada gambar 4.6 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Spektra Uv-Vis asam galat 

4.4.2 Pengujian Total Fenol pada Sampel 

 Penetapan uji kadar fenol total ekstrak minyak zaitun dan kunyit serta 

minyak kelapa dan kunyit dilakukan dengan metode Follin-Ciocalteu dengan 

mengukur absorbansi sampel menggunakan spektrofotometer Uv-Vis pada 

panjang gelombang yang sudah didapatkan sebelumnya yaitu 759,0 nm. 

Penentuan kadar fenolik total dapat dilakukan dengan menambahkan reagen 

Follin-Ciocalteu dan Na2CO3 dengan asam galat sebagai standar (Lee, et al., 2003; 

Pratimasari, 2009). Asam galat digunakan sebagai larutan standar atau 

pembanding karena merupakan salah satu senyawa fenolik yang alami dan stabil 

serta asam galat juga termasuk dalam senyawa fenolik turunan asam 

hidroksibenzoat yang tergolong asam fenolik sederhana. Ketika asam galat 

direaksikan dengan reagen Follin-Ciocalteu akan menghasilkan warna kuning 
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yang menandakan bahwa sampel mengandung senyawa fenolik. Kemudian 

ditambahkan larutan Na2CO3. Penambahan Na2CO3 berfungsi untuk memberikan 

suasana basa agar terjadi disosiasi proton pada senyawa fenolik menjadi ion 

fenolat sehingga dapat bereaksi dengan reagen Folin-Ciocalteu (Prayoga, dkk, 

2019). Reaksi asam galat dengan reagen Follin-Ciocalteu dapat dilihat pada 

gambar 4.7 
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Gambar 4.7 Reaksi Asam Galat dengan Reagen Follin-Ciocalteu (Hilma, 2020) 

 

 Reagen Follin-Ciocalteu  terdiri dari campuran asam heteropoli, asam 

fosomolibdat, dan fosfotungstat yang pada dasarnya mereduksi senyawa 

fosfomolybdotungstat menjadi heteropolimolybdenum  yang menghasilkan warna 

biru (Ardila, 2020). Reaksi kimia senyawa fenol dengan reagen Follin-Ciocalteu 

dapat dilihat pada gambar 4.8 
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Gambar 4.8 Reaksi Reagen Follin-Ciocalteu dengan Senyawa Fenol (Hardiana, 

dkk, 2012) 

 Sebelum melakukan uji terhadap sampel dibuatlah larutan standart terlebih 

dahulu untuk memperoleh persamaan regresi linier yang akan digunakan untuk 

penetapan kadar fenol dalam sampel (konsentrasi larutan sebagai koordinat x dan 

absorbansi dari larutan standart sebagai koordinat y) (Paramita et al., 2020). 

Larutan standart uji kadar fenol total menggunakan serbuk asam galat yang dibuat 

larutan pada beberapa konsentrasi yaitu 5, 30, 60, 90, 125, dan 150 ppm. 

Selanjutnya masing-masing konsentrasi diukur nilai absorbansinya yang 

kemudian akan diperoleh persamaan regresi linier yang digunakan sebagai 

penetapan kadar fenol total pada sampel. Untuk menentukan garis persamaan 

kurva linier dibuatlah kurva standar asam galat dari persamaan garis linier yang 

terbentuk. Hasil kurva standar asam galat dapat dilihat pada gambar 4.9 
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Gambar 4.9 Kurva Standar Asam Galat  

 Gambar 4.9 menunjukkan bahwa kurva standar asam galat menghasilkan 

persamaan y = 0.1665x – 0.1671 dengan R
2
 = 0.9993. Nilai R

2 
yang mendekati 1 

menunjukkan adanya hubungan yang linier sehingga dapat dikategorikan sebagai 

korelasi sangat kuat. Koordinat X dalam kurva merupakan konsentrasi asam galat 

dan koordinat Y merupakan absorbansi. Pengujian kadar total fenol dihitung 

dengan menggunakan persamaan kurva kalibrasi asam galat (y = 0.1665x – 

0.1671) dan menggunakan rumus TPC. Pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan variasi konsentrasi yaitu 0%, 20%, 30% dan 40 %. Kemudian hasil 

kadar total fenol terbaik variasi konsentrasi akan dilanjutkan dengan ekstraksi 

menggunakan variasi suhu dan lama pemanasan. Hasil kadar total fenol yang 

diperoleh pada sampel kombinasi kunyit dengan zaitun dan kunyit dengan VCO 

dapat dilihat pada gambar 4.10 dan tabel 4.3 
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Gambar 4.10 Grafik Hasil Penetapan Kadar Total Fenol Ekstrak Kunyit dalam   

Minyak Zaitun Murni dan VCO Variasi Konsentrasi 

Tabel 4.3 Hasil Penetapan Kadar Fenol Total Ekstrak Kunyit dalam Minyak 

Zaitun Murni dan VCO Variasi Konsentrasi 

sampel variasi Kadar Total Fenol (GAE) 

 

EVOO VCO 

konsentrasi 0% 1.39 1.22 

konsentrasi 20% 2.09 2.22 

konsentrasi 30% 2.31 2.56 

konsentrasi 40% 2.59 2.89 

 Berdasarkan Tabel 4.3 dan Gambar 4.10 menunjukkan bahwa pada 

konsentrasi 40% menghasilkan kadar total fenol yang paling tinggi pada masing-

masing sampel EVOO dan VCO yaitu 2,59% GAE dan 2,89% GAE, yang berarti 

pada konsentrasi tersebut terdapat senyawa metabolit sekunder yang lebih optimal 

yang bertindak sebagai antioksidan. Penambahan ekstrak rimpang kunyit dalam 

minyak zaitun murni dan VCO dapat menghasilkan aktivitas antioksidan yang 

lebih baik dibanding minyak murni tanpa penambahan (konsentrasi 0%). Dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak kunyit yang ditambahkan, 
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kadar total fenol yang dihasilkan semakin meningkat sehingga kandungan 

senyawa aktif dalam sampel juga semakin banyak yang menyebabkan potensi 

fenol sebagai antioksidan meningkat pula. Hal tersebut dibuktikan dengan 

semakin tingginya kadar total fenol yang diperoleh seiring dengan semakin 

banyaknya penambahan ekstrak kunyit. Penelitian Nafiannisah (2020) 

mengatakan bahwa ketika konsentrasi kunyit yang diberikan semakin tinggi maka 

kapasitas penangkapan radikal bebas semakin meningkat sehingga kadar 

antioksidan yang terkandung dalam sampel juga semakin banyak.  

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa VCO menghasilkan kadar 

total fenol yang lebih tinggi dibanding EVOO yang menunjukkan bahwa VCO 

mempunyai kemampuan mengekstrak senyawa fenol yang lebih baik dibanding 

EVOO. Hal ini dikarenakan MCT memiliki rantai yang lebih pendek sehingga 

memiliki polaritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan LCT, dan polaritas 

MCT lebih cocok untuk berinteraksi dengan kurkumin yang bersifat cenderung 

polar (Takenaka, 2013). Dalam penelitian ini, diduga VCO yang mengandung 

trigliserida rantai sedang (MCT) yang didominasi oleh asam laurat memiliki 

polaritas yang lebih tinggi dibanding EVOO yang mengandung trigliserida rantai 

panjang (LCT) yang didominasi oleh asam oleat sehingga VCO mempunyai 

kemampuan yang lebih baik dalam ekstraksi senyawa fenol dalam kunyit yang di 

dominasi oleh senyawa kurkuminoid. Di dukung oleh Syah (2005) bahwa MCT 

memiliki sifat fisik yang unik yaitu MCT lebih bersifat polar dibanding LCT. 

Berdasarkan sifat fisiknya, EVOO memiliki kekentalan yang lebih tinggi 

dibanding VCO. Viskositas minyak zaitun sebesar 46,29 cP (Colley, 2008 dalam 

Usman, 2015) dan viskositas minyak kelapa sebesar 3,98 mPa (Arijanto, 2015) 
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sehingga VCO dengan kekentalan yang lebih rendah lebih efektif untuk 

mengekstraksi senyawa fenol didalam kunyit. 

 Senyawa fenol berperan penting terhadap aktivitas antioksidan karena 

semakin tinggi kandungan fenol maka semakin tinggi pula aktivitas 

antioksidannya (Ardila, 2020). Fenol akan menstabilkan radikal bebas DPPH 

dengan mendonorkan elektron hidrogennya, sehingga semakin tinggi senyawa 

fenolik dalam sampel maka akan semakin banyak radikal bebas yang bereaksi dan 

pada akhirnya konsentrasi radikal bebas akan menurun dan aktivitas 

antioksidannya akan semakin tinggi (Muawanah, 2015).  

 Setelah didapatkan kadar total fenol terbaik pada variasi konsentrasi, 

penelitian ini dilanjutkan dengan uji kadar total fenol menggunakan variasi suhu 

dan lama pemanasan, diharapkan dengan adanya penambahan suhu dan lama 

ekstraksi dapat memaksimalkan proses ekstraksi tanpa merusak senyawa aktif 

didalamnya sehingga kandungan metabolit sekunder dan total fenol yang terdapat 

dalam sampel juga semakin bertambah dan menghasilkan aktivitas antioksidan 

yang lebih baik lagi. Konsentrasi dengan total fenol terbaik yang sudah didapatkan 

sebelumnya yaitu 40%, kemudian dilanjutkan ekstraksi menggunakan variasi suhu 

berturut-turut yaitu 60 dan 70ºC dengan lama pemanasan 1, 2, 4 da 6 jam. Hasil 

kadar total fenol yang diperoleh pada sampel kombinasi kunyit dengan zaitun dan 

kunyit dengan VCO variasi suhu dan lama pemanasan dapat dilihat pada gambar 

4.10 serta tabel 4.4 
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Gambar 4.11 Grafik Hasil Penetapan Kadar Total Fenol Ekstrak Kunyit dalam 

Minyak Zaitun Murni dan VCO Variasi Suhu dan Lama Pemanasan 

Tabel 4.5 Hasil Penetapan Kadar Total Fenol Ekstrak Kunyit dalam Minyak 

Zaitun Murni dan VCO Variasi Suhu dan Lama Pemanasan 

lama 

pemanasan 

Kadar Total Fenol EVOO 

(GAE) 

Kadar Total Fenol VCO 

(GAE) 

suhu 60°C suhu 70°C suhu 60°C suhu 70°C 

 1 jam 2.8 2.85 3.88 4.24 

 2 jam 2.94 2.99 4.13 5.04 

 4 jam 5.92 6.86 9.14 11.4 

 6 jam 5.57 7.48 4.56 6.52 

 Berdasarkan Tabel 4.5 serta Gambar 4.11 menunjukkan bahwa semakin 

bertambahnya suhu dan lama pemanasan pada proses ekstraksi akan 

menghasilkan kandungan total fenol yang semakin tinggi pula, yang berarti 

potensi aktivitas antioksidannya juga semakin meningkat. Wazir et al., (2011) 

mengatakan bahwa senyawa yang diekstrak mengunakan suhu yang tinggi akan 

menyebabkan kandungan total fenol yang semakin tinggi pula karena pada suhu 
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tinggi dapat meningkatkan pelepasan senyawa fenol pada dinding sel. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan penelitian pada sampel EVOO suhu 70°C yang 

menunjukkan semakin bertambahnya kadar total fenol seiring dengan 

meningkatnya suhu dan lama pemanasan. Namun, pada lama pemanasan 6 jam 

suhu 60°C sampel EVOO dan suhu 60, 70°C sampel VCO cenderung mulai 

mengalami penurunan. Hal ini diduga karena penetrasi pelarut minyak zaitun 

murni dan VCO ke dalam bahan mengalami penurunan sehingga komponen yang 

terambil dalam bahan juga sedikit. Susanti, dkk (2019) menjelaskan bahwa 

penurunan kadar total fenol karena maserasi dengan waktu ekstraksi yang 

semakin lama dapat menyebabkan terjadinya reaksi oksidasi sehingga membuat 

senyawa yang terkandung dalam ekstrak juga akan semakin berkurang. Suhu 

ekstraksi yang terlalu tinggi dan waktu ekstraksi yang terlalu lama yang melebihi 

kondisi optimum dapat menyebabkan hilangnya senyawa-senyawa yang tidak 

tahan panas karena terjadinya reaksi oksidasi sehingga mengakibatkan kadar total 

fenol megalami penurunan (Sekarsari, dkk, 2019). 

Molekul-molekul minyak yang mengandung radikal bebas dapat mengalami 

oksidasi sehingga radikal ini bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksi 

(peroksida aktif) yang selanjutnya dapat membentuk hidroperoksida yang bersifat 

sangat tidak stabil dan mudah pecah menjadi senyawa dengan rantai karbon yang 

lebih pendek sehingga dapat mengambil hidrogen dari molekul tak jenuh lain 

menghasilkan peroksida dan radikal bebas yang baru. Senyawa dengan rantai C 

lebih pendek inilah yang bersifat volatil (Yeniza, 2019). Kerusakan minyak 

karena proses oksidasi dapat terjadi melalui 6 tahap yaitu diawali dengan 

terbentuknya volatile decomposition product yang dihasilkan dari pemecahan 
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rantai karbon asam lemak kemudian diikuti dengan proses hidrolisa 

trigliseraldehida yang disebabkan adanya air, oksidasi asam lemak rantai panjang, 

degradasi ester oleh panas, oksidasi asam lemak yang terikat pada posisi α dalam 

trigliseraldehida dan otooksidasi keton dan asam menjadi asam karboksilat (Sari, 

2019). Reaksi oksidasi pada minyak dapat dilihat pada Gambar 4.12 

R-CH2-CH=CH-CH2-COOH
energi

panas + sinar
R-CH-CH=CH-CH2-COOH + H

hidrogen yang labil

             + O2

R-CH-CH=CH-CH2-COOH

O-O
peroksida aktif

+ R-CH2-CH=CH-CH2-COOH

R-CH-CH=CH-CH2-COOH

O-OH

hidroperoksida

+ R-CH-CH=CH-CH2-COOH

 

Gambar 4.12 Reaksi Kerusakan Minyak Membentuk Senyawa Peroksida (Sari, 

2019) 

Kurkuminoid yang terdapat dalam serbuk kunyit termasuk senyawa 

polifenol yang mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. Kelompok senyawa 

fenolik sangat mudah larut dalam air dan lemak. Dalam proses pembuatan ekstrak 

kunyit sangat memungkinkan terjadinya degradasi kurkuminoid karena 

penggunaan suhu yang tinggi. Kadar polifenol yang rendah/menurun 

kemungkinan disebabkan waktu pemanasan yang relatif lama sehingga 

kebanyakan polifenol yang menguap (Suhendra, 2017). Stabilitas kurkuminoid 

terbatas dan mudah mengalami kerusakan akibat adanya cahaya, panas, oksigen 

dan peroksida (Saftriani 2005 dalam Suhendra, 2017). Adanya peningkatan waktu 

ekstraksi kemungkinan akan menyebabkan terjadinya oksidasi senyawa fenolik 
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dengan faktor lingkungan seperti oksigen sehingga kadar total fenol akan 

mengalami penurunan (Amelinda, 2018). 

 Beberapa faktor yang mempengaruhi laju ekstraksi diantaranya suhu dan 

waktu ekstraksi (Ibrahim et al., 2015). Proses laju ekstraksi akan meningkat 

seiring dengan bertambahnya suhu dan waktu ekstraksi sehingga senyawa yang 

terekstrak juga akan semakin bertambah. Kelarutan senyawa-senyawa yang 

terdapat pada sampel memiliki titik optimal tertentu. Jika suatu senyawa diekstrak 

dengan suhu rendah dan waktu ekstraksi yang sangat singkat akan menyebabkan 

rendahnya kandungan senyawa aktif yang ikut terlarut, begitupun juga jika suatu 

senyawa diekstrak dengan suhu terlalu tinggi dan waktu ekstraksi yang terlalu 

lama dikhawatirkan senyawa lebih dulu mencapai titik optimalnya sehingga 

banyak senyawa-senyawa yang mengalami kerusakan dan tidak dapat terekstrak 

dengan sempurna. 

Anggitha (2012) dalam Wahyuningtyas (2017) menyatakan bahwa 

efektifitas ekstraksi suatu senyawa oleh pelarut sangat tergantung kepada 

kelarutan senyawa tersebut dalam pelarut, sesuai dengan prinsip suatu senyawa 

akan terlarut pada pelarut dengan sifat kepolaran yang sama. Kunyit mengandung 

senyawa utama fenolik (kurkumonoid) yang bersifat nonpolar akibat rantai 

panjang nonpolar dengan gugus fenolik yang melekat pada ujung keduanya 

(Sepahpour, et al., 2018) sehingga dapat larut dalam pelarut nonpolar juga seperti 

EVOO dan VCO karena sifat kepolarannya yang sama. 

 Senyawa fenol sangat berperan terhadap aktivitas antioksidan, semakin 

banyak kandungan senyawa fenol maka semakin tinggi aktivitas antioksidannya 

(Santi, 2020). Rimpang kunyit adalah salah satu tanaman yang mengandung fenol 
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yang berperan sebagai antioksidan. Senyawa fenol yang terdapat dalam kunyit 

adalah kurkuminoid yang terdiri dari kurkumin, demetoksikurkumin 

bisdemetoksikurkumin. Pratiwi (2019) juga mengekstrak fenolik dalam sampel 

kunyit menggunakan pelarut etanol dan didapatkan hasil total fenol sebesar 

93,9747 mg/g GAE. Melannisa (2011) dalam penelitiannya mengukur kadar 

fenolik total (GAE) pada kunyit sebesar 493,3 mg/g dan mengindikasikan bahwa 

semakin tingginya kadar fenolik yang didapatkan maka semakin tinggi pula kadar 

kurkuminoidnya sehingga aktivitas antioksidannya juga semakin kuat.  

 Pelarut polar sangat efektif untuk mengesktraksi senyawa fenolik seperti air, 

etanol, metanol dan aseton (Melannisa, 2011) sehingga apabila senyawa fenol 

diekstrak menggunakan pelarut non polar (minyak) akan menghasilkan kadar 

yang lebih rendah. Untuk meningkatkan kelarutan suatu zat dapat dilakukan 

dengan beberapa cara yaitu peningkatan suhu, mengurangi ukuran partikel atau 

dengan menambahkan surfaktan. Surfaktan adalah zat-zat yang mengabsorbsi 

pada permukaan untuk mengurangi tegangan permukaan suatu cairan sehingga 

surfaktan dapat digunakan sebagai pelarut atau solubilizing agent. Surfaktan dapat 

digunakan untuk meningkatkan kelarutan suatu senyawa yang kelarutannya agak 

sukar larut dalam air (Wahyuni, 2014). Surfaktan DEA (Dietanolamida) 

merupakan surfaktan nonioik yang dibuat menggunakan bahan baku asam laurat 

(Sana, 2017) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kelarutan suatu senyawa. 

 Lailiyah (2020) mengatakan bahwa larutan yang telah mengalami kejenuhan 

menyebabkan senyawa yang terkandung dalam sampel tidak dapat terekstrak 

secara sempurna sehingga mengalami penurunan kandungan total fenolnya dan 

aktivitas antioksidannya juga akan menurun. Komponen-komponen yang terdapat 
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dalam sampel jumlahnya terbatas, begitupun pelarut yang digunakan mempunyai 

potensi untuk melarutkan bahan yang ada, sehingga setelah mencapai waktu 

optimalnya, jumlah komponen dari bahan akan mengalami penurunan walaupun 

waktu ekstraksi diperpanjang namun solute yang ada dalam bahan sudah tidak 

tersedia (Yulianti, 2014). 

4.5 Pemanfaatan Tanaman Rimpang Kunyit dalam Perspektif Islam 

Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak secara sia-

sia. Semua ciptaan Allah mempunyai banyak manfaat yang bisa dieksplorasi bagi 

mereka yang mau berfikir. Al-Qur’an telah memberikan pengetahuan kepada 

manusia mengenai fakta-fakta ilmiah yang kemudian ditemukan dan dibuktikan 

melalui eskperimen dengan perantara manusia. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan 

yang merupakan salah satu bentuk ciptaan Allah yang bisa diteliti dan dikaji 

manfaat didalamnya. Allah SWT menciptakan berbagai jenis tumbuhan semata-

mata untuk kemaslahatan manusia. Shihab (2002) menafsirkan bahwa tumbuhan 

yang baik tumbuh pada tanah yang subur dan terdapat manfaat didalamnya. 

Berdasarkan tafsir tersebut dapat dipahami bahwa manusia dapat 

memanfaatkan tumbuh-tumbuhan seperti dalam penelitian ini yaitu rimpang 

kunyit, minyak zaitun dan minyak kelapa murni sebagai bahan obat alami 

sehingga apabila kita mengkajinya dapat ditemukan potensi pemanfaatannya. 

Diantara manfaat tumbuhan yang diambil dari kunyit, zaitun dan VCO adalah 

adanya kandungan senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, 

fenolik, triterpenoid dan steroid yang dapat menghasilkan potensi sebagai sumber 

antioksidan alami sehingga dapat menangkal radikal bebas yang dapat memicu 

terjadinya berbagai penyakit seperti penyakit kulit, kanker, dll. 
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Allah SWT. meciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini sesuai dengan 

kadarnya masing-masing. Begitu pula dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan 

yang memiliki keistimewaan yang berbeda-beda dalam penggunaan dan 

takarannya. Semakin tinggi kadar total fenol yang terkandung dalam ekstrak maka 

semakin tinggi pula aktivitas antioksidannya. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa konsentrasi terbaik pada sampel kombinasi kunyit dengan EVOO berada 

pada konsentrasi 40% suhu 70ºC lama pemanasan 6 jam dengan kadar total fenol 

sebesar 7,48%. Sedangkan pada sampel kombinasi kunyit dengan VCO berada 

pada konsentrasi 40% suhu 70ºC lama pemanasan 4 jam dengan kadar total fenol 

sebesar 11,4%. Persentase total fenol tersebut menunjukkan akan kekuasaan Allah 

SWT. bahwa segala sesuatu memiliki aturan ukuran konsentrasi atau dosis 

tertentu sehingga bisa digunakan sebagai obat yang baik. Dengan demikian, 

didalam penciptaan tumbuh-tumbuhan terdapat tanda-tanda yang menunjukkan 

adanya sang pencipta yang maha kuasa (Ash-Shiddieqy, 2000). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.2 Kesimpulan 

1. Hasil identifikasi golongan senyawa metabolit sekunder kombinasi ekstrak 

kunyit dalam minyak zaitun murni dan minyak kelapa murni terbaik berada 

pada konsentrasi 40% yang ditunjukkan dengan perubahan warna yang 

semakin pekat. Diduga ekstrak mengandung senyawa golongan fenolik, 

terpenoid, flavonoid, dan alkaloid. 

2. Hasil uji total fenol menunjukkan semakin tinggi konsentrasi yang diberikan 

maka semakin tinggi pula kadar total fenol yang diperoleh. Kadar total fenol 

terbaik minyak zaitun murni dan minyak kelapa murni berada pada 

konsentrasi 40% dengan kadar beturut-turut 2,59% GAE dan 2,89% GAE. 

3. Pengaruh total fenol terhadap variasi suhu dan lama pemanasan adalah 

semakin tinggi suhu dan lama pemanasan kadar total fenol akan semakin 

bertambah, namun akan mengalami penurunan setelah mencapai titik 

optimumnya. Ekstrak kunyit dan minyak zaitun murni menghasilkan kadar 

total fenol tertinggi pada (70°C, 6 jam) sebesar 7,48% GAE, sedangkan 

ekstak kunyit dan minyak kelapa murni menghasilkan kadar total fenol 

tertinggi pada (70°C, 4 jam) sebesar 11,4% GAE. 

5.2 Saran  

1. Perlu adanya penambahan surfaktan alami, menggunakan stirrer atau shaker 

pada saat maserasi untuk meningkatkan efektifitas kelarutan senyawa aktif. 

2. Perlu dilakukan uji kelarutan senyawa kurkumin untuk mengetahui adanya 

senyawa kurkumin yang terekstrak ke dalam sampel.  

3. Perlu dilakukan uji total fenol pada kunyit menggunakan pelarut polar 

sebagai pembanding. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Rancangan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunyit 

(Curcuma 

domestica Val.) 

Analisis Kadar Air 

Uji Fitokimia dan 

kadar total fenol 

Preparasi sampel 

Analisis hasil 

dan data 

Ekstraksi dengan 

Variasi dosis 

Extra Virgin 

Olive Oil 

Virgin Coconut 

Oil 

Ekstraksi variasi 

suhu dan lama 

pemanasan  

 

Uji Fitokimia dan 

kadar total fenol 



79 

 

 
 

Lampiran 2. Diagram Alir 

1.1 Preparasi Sampel 

Analisa Kadar Air 

 

 

- Dimasukkan oven selama 15 menit pada suhu 100-105oC  

- Didinginkan dalam desikator selama 10 menit  

- Ditimbang  

- Diulangi langkah diatas hingga mendapatkan berat konstan  

 

 

 

 

- Ditimbang 5 gram ke dalam cawan porselen  

- Didinginkan dalam desikator selama 10 menit  

- Ditimbang  

- Diulangi langkah diatas hingga mendapatkan berat konstan  

- Dihitung kadar air  

 

Ekstraksi Serbuk Kunyit dalam Extra Virgin Olive Oil dan dalam Virgin Coconut 

Oil Menggunakan Variasi Konsentrasi 

 

- Dibuat konsentrasi 0%, 20%, 30% dan 40% (b/v)  

- Diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 2 jam pada suhu 50
o
C  

- Didiamkan hingga terbentuk larutan yang terpisah antara residu dan analit  

- Disaring menggunakan cheesecloth   

- Diambil analit dan disimpan dalam botol kaca yang gelap  

- Diuji fitokimia dan kadar total fenol dan diulang sebanyak 3 kali 

Cawan Porselen 

Hasil 

Hasil 

Serbuk Kunyit 

Hasil 

Serbuk Kunyit 
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Ekstraksi Serbuk Kunyit dalam Extra Virgin Olive Oil dan dalam Virgin Coconut 

Oil Menggunakan Variasi Suhu dan Lama Ekstraksi 

 

 - Diekstraksi menggunakan variasi suhu pemanasan 60
o
C dan 70

o
C dalam 

100 mL larutan  

 - Diekstraksi selama 1, 2, 4 dan 6 jam  

 - Didiamkan hingga terbentuk larutan yang terpisah antara residu dan analit  

 - Disaring menggunakan cheesecloth   

 - Diambil analit dan disimpan dalam botol kaca yang gelap 

 - Diuji fitokimia dan kadar total fenol dan diulang sebanyak 3 kali   

 

1.2 Uji Fitokimia  

1.2.1 Uji Alkaloid 

Ekstrak air 

- Diambil 1 ml 

- Dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

- Ditambahkan 5 tetes ammonia pekat 

- Dibagi dalam 2 tabung 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Ekstrak minyak herbal oil 

- Ditambahkan 1 tetes 

reagen Mayer 

 

- Ditambahkan 1 tetes 

reagen Dragendroff 

 
Endapan kekuning-kuningan Endapan jingga 

Tabung 1 Tabung 2 

Hasil 

Dosis Terbaik Serbuk Kunyit 
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1.2.2 Uji Terpenoid dan Steroid 

 

- Diambil 1 ml  

- Dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

- Ditambahkan 0,5 ml asam asetat anhidrat 

-  Diaduk secara perlahan beberapa saat sampai kering 

- Ditambahkan 1-2 ml asam sulfat pekat melalui dinding tabung 

 

 

 

1.2.3 Uji Fenolik 

 

- Diambil 3 tetes  

- Diteteskan dalam cawan poselen 

- Ditambahkan metanol dan diaduk 

-  Ditambahkan beberapa tetes FeCl3 

 

 

1.2.4    Uji Flavonoid 

 

 

- Diambil 1 ml 

- Dimasukkan dalam tabung reaksi 

- Ditambahkan 5 tetes etanol dan dikocok 

- Ditambah logam Mg dan 5 tetes HCl pekat 

 

 

 

 

 

 

Ekstrak minyak herbal oil 

Warna jingga atau merah 

Ekstrak minyak herbal oil 

Cincin kecoklatan atau violet (terpenoid) atau warna 

hijau kebiruan (steroid) 

Warna orange 

Ekstrak minyak herbal oil 
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1.2.5 Uji Saponin 

Ekstrak air  

- Diambil 1 ml  

- Dimasukkan ke dalam tabung reaksi  

- Ditambahkan 2 ml aquades dan dikocok 

-  Dipanaskan 2-3 menit 

-  Didinginkan dan dikocok 

 

 

1.2.6 Uji Tanin 

 

  

- Diambil 1 ml 

- Dimasukkan kedalam tabung reaksi 

- Ditambahkan 2-3 tetes larutan FeCl3 1% 

 

 

1.3 Penetapan Kadar Fenol Total 

Pembuatan Larutan Baku Asam Galat 

 

 

- Ditimbang 10 mg 

- Dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml 

- Dilarutkan dengan aquades sampai tanda batas 

- Dilakukan pengenceran larutan induk dengan memipet 0,5; 3; 6; 9; 12,5 

dan 15 ml dan dimasukkan dalam labu ukur 100 ml 

- Ditambahkan aquades hingga tanda batas 

- Diperoleh konsentrasi larutan standar asam galat 5, 30, 60, 90, 125, 150 

µg/ml 

-   

 

Warna hijau kehitaman atau biru tua 

Ekstrak minyak herbal oil 

Ekstrak minyak herbal oil 

Busa bertahan selama 10 menit  

Hasil 

Standar asam galat 
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Penetapan Panjang Gelombang Maksimum 

 

 

- Dipipet 0,5 ml  

- Ditambahkan 5 ml reagen Folin Ciocalteu (1:10) dan 4 ml natrium 

karbonat 7,5% 

- Didiamkan selama 15 menit 

- Diukur serapan dengan UV-Vis pada rentang 400-800 nm 

 

Pembuatan Kurva Kalibrasi 

 

- Diambil masing-masing 0,5 ml 

- Ditambahkan 5 ml reagen Folin Ciocalteu dan didiamkan selama 3 menit 

- Ditambahkan 4 ml larutan Na2CO3 

- Dikocok dan didiamkan selama 15 menit 

- Diukur absorbansinya 

 

 

Penetapan Kadar Total Fenol  

 

- Ditimbang 10 mg dan dilarutkan dengan etanol dalam 10 ml sehingga 

konsentrasi menjadi 1000 ppm 

- Dipipet 0,5 ml dari larutan uji herbal oil dan larutan standar ditambahkan 

dengan reagen Folin-Ciocalteu 

- Didiamkan selama 3 menit 

- Ditambahkan 4 ml larutan Na2CO3 7,5% 

- Diukur dengan panjang gelombang maksimum 

 

 

Larutan standar asam galat 60 ppm 

Hasil 

Larutan galat 5, 30, 60, 90, 125, 150 µg/ml 

Hasil 

Herbal Oil 

Hasil 



84 

 

 
 

Lampiran 3. Pembuatan Reagen dan Larutan  

1. Pembuatan larutan stok asam galat 1000 ppm  

Pembuatan larutan stok 1000 ppm dalam 10 mL (dalam ppm = mg/L) 

1000 ppm = mg/0,01 L  

Berat sampel = 1000 x 0,01 L    

 = 10 mg  

Sampel ditimbang 10 mg dilarutkan dengan  pelarut dalam labu takar 10 mL, 

kemudian dikocok sampai homogen. 

2. Pembuatan larutan stok asam galam dengan konsentrasi 5, 30, 60, 90, 

125 dan 150 ppm 

a. 5 ppm dalam 100 mL 

M1 x V1  = M2 x V2   

1000 ppm x V1   = 5 ppm x 100 mL  

V1  = 0,5 mL 

Larutan stok 1000 ppm didipet sebanyak 0,5 mL dimasukkan dalam labu ukur 

100 mL dan dilarutkan dengan pelarut hingga tanda batas. 

b. 30 ppm dalam 100 mL 

M1 x V1  = M2 x V2   

1000 ppm x V1   = 30 ppm x 100 mL  

V1  = 3 mL 

Larutan stok 1000 ppm didipet sebanyak 3 mL dimasukkan dalam labu ukur 

100 mL dan dilarutkan dengan pelarut hingga tanda batas. 

c. 60 ppm dalam 100 mL 

M1 x V1  = M2 x V2   
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1000 ppm x V1   = 60 ppm x 100 mL  

V1  = 6 mL 

Larutan stok 1000 ppm didipet sebanyak 6 mL dimasukkan dalam labu ukur 

100 mL dan dilarutkan dengan pelarut hingga tanda batas. 

d. 90 ppm dalam 100 mL 

M1 x V1  = M2 x V2   

1000 ppm x V1   = 90 ppm x 100 mL  

V1  = 9 mL 

Larutan stok 1000 ppm didipet sebanyak 9 mL dimasukkan dalam labu ukur 

100 mL dan dilarutkan dengan pelarut hingga tanda batas. 

e. 125 ppm dalam 100 mL 

M1 x V1  = M2 x V2   

1000 ppm x V1   = 125 ppm x 100 mL  

V1  = 12,5 mL 

Larutan stok 1000 ppm didipet sebanyak 12,5 mL dimasukkan dalam labu 

ukur 100 mL dan dilarutkan dengan pelarut hingga tanda batas. 

f. 150 ppm dalam 100 mL 

M1 x V1  = M2 x V2   

1000 ppm x V1   = 150 ppm x 100 mL  

V1  = 15 mL 

Larutan stok 1000 ppm didipet sebanyak 15 mL dimasukkan dalam labu ukur 

100 mL dan dilarutkan dengan pelarut hingga tanda batas. 

3. Pembuatan larutan uji stok 1000 ppm untuk uji total fenol  

Pembuatan larutan stok 1000 ppm dalam 10 mL (dalam ppm = mg/L) 
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1000 ppm = mg/0,01 L  

Berat sampel = 1000 x 0,01 L    

 = 10 mg  

Sampel ditimbang 10 mg dilarutkan dengan  pelarut dalam labu takar 10 mL, 

kemudian dikocok sampai homogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 
 

Lampiran 4. Data Hasil Penelitian dan Perhitungan 

a. Data Hasil Penelitian Zaitun Variasi Konsentrasi 

Konsentrasi U1 U2 U3 Rata-rata 
Kadar total 

fenol (GAE) 

0% 0.2917 0.3000
 

0.3032 0.2983 1.39 

20% 0.5084 0.5204 0.5659 0.5315 2.09 

30% 0.5888 0.5731 0.6536 0.6039 2.31 

40% 0.6908 0.6910 0.7049 0.6955 2.59 

b. Data Hasil Penelitian Zaitun Variasi Suhu dan Lama Pemanasan 

Suhu / Lama 

Pemanasan 
U1 U2 U3 Rata-rata 

Kadar total 

fenol (GAE) 

60ºC/1 jam 0.7300 0.7684
 

0.8076 0.7686 2.80 

60ºC/2 jam 0.8132 0.8074 0.8214 0.8140 2.94 

60ºC/4 jam 0.3131 0.3232 0.3440 0.3260 5.92 

60ºC/6 jam 0.2906 0.2962 0.3039 0.2969 5.57 

 

Suhu / Lama 

Pemanasan 
U1 U2 U3 Rata-rata 

Kadar total 

fenol (GAE) 

70ºC/1 jam 0.7399 0.7992
 

0.8127 0.7839 2.85 

70ºC/2 jam 0.8162 0.8312 0.8385 0.8286 2.99 

70ºC/4 jam 0.3873 0.4054 0.4204 0.4043 6.86 

70ºC/6 jam 0.4517 0.4512 0.4645 0.4558 7.48 

c. Data Hasil Penelitian VCO Variasi Konsentrasi 

Konsentrasi U1 U2 U3 Rata-rata 
Kadar total 

fenol (GAE) 

0% 0.0790 0.0795
 

0.3032 0.2398 1.22 

20% 0.5455 0.5659 0.6077 0.5730 2.22 

30% 0.6641 0.6295 0.6536 0.6874 2.56 

40% 0.7962 0.7635 0.8343 0.7980 2.89 
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d. Data Hasil Penelitian VCO Variasi Suhu dan Lama Pemanasan 

Suhu / Lama 

Pemanasan 
U1 U2 U3 Rata-rata 

Kadar total 

fenol (GAE) 

60ºC/1 jam 0.4706 0.4913
 

0.4786 0.4801 3.88 

60ºC/2 jam 0.5273 0.5220 0.5157 0.5216 4.13 

60ºC/4 jam 0.5907 0.5931 0.5986 0.5941 9.14 

60ºC/6 jam 0.2126 0.2157 0.2095 0.2126 4.56 

 

Suhu / Lama 

Pemanasan 
U1 U2 U3 Rata-rata 

Kadar total 

fenol (GAE) 

70ºC/1 jam 0.5382 0.5326
 

0.5511 0.540 4.24 

70ºC/2 jam 0.6598 0.6803 0.6796 0.6732 5.04 

70ºC/4 jam 0.7813 0.7816 0.7907 0.7845 11.4 

70ºC/6 jam 0.3725 0.3819 0.3745 0.3745 6.52 

e. Perhitungan Kadar Total Fenol Zaitun Variasi Konsentrasi 

1.  Konsentrasi 0% (tanpa penambahan kunyit) 

y   =  ax + b 

0.2983  =  0. 1665x – 0.1671 

0.2983 +  0.1671 =  0.1665x 

0.4654  =  0.1665x  

2.795 µg/mL GAE =  x 

 Total fenol   =   
          

  
 x 100%    

=    
     

  

  
              

     
 x 100% 

    =   1397.5 µg/mg % 

    =   1.39 mg/mg % 
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    =   1.39 % b/b GAE 

2. Konsentrasi 20% 

y   =  ax + b 

0.5315  =  0. 1665x – 0.1671 

0.5315 +  0.1671 =  0.1665x 

0.6986  =  0.1665x  

4.195 µg/mL GAE=  x 

Total fenol  =   
          

  
 x 100%    

=    
      

  

  
              

     
 x 100% 

=   2097.5 µg/mg % 

   =   2.09 mg/mg % 

   =   2.09 % b/b GAE 

3. Konsentrasi 30%  

y   =  ax + b 

0.6039  =  0. 1665x – 0.1671 

0.6039 +  0.1671 =  0.1665x 

0.771  =  0.1665x  

4.630 µg/mL GAE =  x 

 Total fenol   =   
          

  
 x 100%    

=    
      

  

  
              

     
 x 100% 

    =   2315 µg/mg % 
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    =   2.31 mg/mg % 

   =   2.31 % b/b GAE 

4. Konsentrasi 40%  

y   =  ax + b 

0.6955  =  0. 1665x – 0.1671 

0.6955 +  4.1671 =  0.1665x 

0.8626  =  0.1665x  

5.1807 µg/mL GAE =  x 

 Total fenol   =   
          

  
 x 100%    

=    
       

  

  
              

     
 x 100% 

    =   2590.35 µg/mg % 

    =   2.59 mg/mg % 

   =   2.59 % b/b GAE 

f. Perhitungan Kadar Total Fenol Zaitun Variasi Suhu dan Lama 

Pemanasan 

1. Suhu 60°C,  LP 1 jam 

y   =  ax + b 

0.7686  =  0. 1665x – 0.1671 

0.7686 +  0.1671 =  0.1665x 

0.9357  =  0.1665x  

5.619 µg/mL GAE =  x 

 Total fenol   =   
          

  
 x 100%    
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=    
     

  

  
              

     
 x 100% 

    =   2809.5 µg/mg % 

    =   2.80 mg/mg % 

    =   2.80 % b/b GAE 

2. Suhu 60°C,  LP 2 jam 

y   =  ax + b 

0.814   =  0. 1665x – 0.1671 

0.814 +  0.1671 =  0.1665x 

0.9811  =  0.1665x  

5.892 µg/mL GAE =  x 

Total fenol   =   
          

  
 x 100%    

=    
      

  

  
              

     
 x 100% 

=   2946 µg/mg % 

   =   2.94 mg/mg % 

   =   2.94% b/b GAE 

 

3. Suhu 60°C,  LP 4 jam 

y   =  ax + b 

0.326   =  0. 1665x – 0.1671 

0.326 +  0.1671 =  0.1665x 

0.4931  =  0.1665x  

2.961 µg/mL GAE =  x 
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 Total fenol   =   
          

  
 x 100%    

=    
      

  

  
               

     
 x 100% 

    =   5922 µg/mg % 

    =   5.92 mg/mg % 

   =   5.92 % b/b GAE 

4. Suhu 60°C,  LP 6 jam 

y   =  ax + b 

0.2969  =  0. 1665x – 0.1671 

0.2969 +  4.1671 =  0.1665x 

0.464   =  0.1665x  

2.786 µg/mL GAE =  x 

 Total fenol   =   
          

  
 x 100%    

=    
      

  

  
               

     
 x 100% 

    =   5572 µg/mg % 

    =   5.57 mg/mg % 

   =   5.57 % b/b GAE 

5. Suhu 70°C,  LP 1 jam 

y   =  ax + b 

0.7839  =  0. 1665x – 0.1671 

0.7839 +  0.1671 =  0.1665x 
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0.951   =  0.1665x  

5.711 µg/mL GAE =  x 

 Total fenol   =   
          

  
 x 100%    

=    
     

  

  
              

     
 x 100% 

    =   2855.5 µg/mg % 

    =   2.85 mg/mg % 

    =   2.85 % b/b GAE 

6. Suhu 70°C,  LP 2 jam 

y   =  ax + b 

0.8286  =  0. 1665x – 0.1671 

0.8286 +  0.1671 =  0.1665x 

0.9957  =  0.1665x  

5.980 µg/mL GAE =  x 

Total fenol   =   
          

  
 x 100%    

=    
      

  

  
              

     
 x 100% 

=   2990 µg/mg % 

   =   2.99 mg/mg % 

   =   2.99% b/b GAE 

 

7. Suhu 70°C,  LP 4 jam 

y   =  ax + b 
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0.4043  =  0. 1665x – 0.1671 

0.4043 +  0.1671 =  0.1665x 

0.5714  =  0.1665x  

3.431 µg/mL GAE =  x 

 Total fenol   =   
          

  
 x 100%    

=    
      

  

  
               

     
 x 100% 

    =   6862 µg/mg % 

    =   6.86 mg/mg % b/b GAE 

   =   6.86 % 

8. Suhu 70°C,  LP 6 jam 

y   =  ax + b 

0.4558  =  0. 1665x – 0.1671 

0.4558 +  4.1671 =  0.1665x 

0.6229  =  0.1665x  

3.741 µg/mL GAE =  x 

 Total fenol   =   
          

  
 x 100%    

=    
      

  

  
               

     
 x 100% 

    =   7482 µg/mg % 

    =   7.48 mg/mg % 

   =   7.48 % b/b GAE 
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g. Perhitungan Kadar Total Fenol VCO Variasi Konsentrasi 

1.  Konsentrasi 0% (tanpa penambahan kunyit) 

y   =  ax + b 

0.2398  =  0. 1665x – 0.1671 

0.2398 +  0.1671 =  0.1665x 

0.4069  =  0.1665x  

2.443 µg/mL GAE =  x 

 Total fenol   =   
          

  
 x 100%    

=    
     

  

  
              

     
 x 100% 

    =   1221.5 µg/mg % 

    =   1.22mg/mg % 

    =   1.22 % b/b GAE 

2. Konsentrasi 20% 

y    =  ax + b 

0.5730  =  0. 1665x – 0.1671 

0.5730 +  0.1671 =  0.1665x 

0.7401  =  0.1665x  

4.445 µg/mL GAE =  x 

Total fenol   =   
          

  
 x 100%    

=    
      

  

  
              

     
 x 100% 
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=   2222.5 µg/mg % 

    =   2.22 mg/mg % 

    =   2.22 % b/b GAE 

3.  Konsentrasi 30%  

y   =  ax + b 

0.6874  =  0. 1665x – 0.1671 

0.6874 +  0.1671 =  0.1665x 

0.8545  =  0.1665x  

5.132 µg/mL GAE =  x 

 Total fenol   =   
          

  
 x 100%    

=    
      

  

  
              

     
 x 100% 

    =   2566µg/mg % 

    =   2.56 mg/mg % 

   =   2.56 % b/b GAE 

4.  Konsentrasi 40%  

y   =  ax + b 

0.798   =  0. 1665x – 0.1671 

0.798 +  4.1671 =  0.1665x 

0.9651  =  0.1665x  

5.796 µg/mL GAE =  x 

 Total fenol   =   
          

  
 x 100%    
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=    
      

  

  
              

     
 x 100% 

    =   2898 µg/mg % 

    =   2.89 mg/mg % 

   =   2.89 % b/b GAE 

h. Perhitungan Kadar Total Fenol VCO Variasi Suhu dan Lama 

Pemanasan 

1.  Suhu 60°C,  LP 1 jam 

y   =  ax + b 

0.480   =  0. 1665x – 0.1671 

0.480 +  0.1671 =  0.1665x 

0.6471  =  0.1665x  

3.886 µg/mL GAE =  x 

 Total fenol   =   
          

  
 x 100%    

=    
     

  

  
               

     
 x 100% 

    =   3886 µg/mg % 

    =   3.88 mg/mg % 

    =   3.88 % b/b GAE 

2.   Suhu 60°C,  LP 2 jam 

y   =  ax + b 

0.5216  =  0. 1665x – 0.1671 

0.5216 +  0.1671 =  0.1665x 
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0.6887  =  0.1665x  

4.136 µg/mL GAE =  x 

Total fenol   =   
          

  
 x 100%    

=    
      

  

  
               

     
 x 100% 

=   4136 µg/mg % 

   =   4.13 mg/mg % 

   =   4.13% b/b GAE 

 

3.  Suhu 60°C,  LP 4 jam 

y   =  ax + b 

0.594   =  0. 1665x – 0.1671 

0.594+  0.1671 =  0.1665x 

0.7611  =  0.1665x  

4.571 µg/mL GAE =  x 

 Total fenol   =   
          

  
 x 100%    

=    
      

  

  
               

     
 x 100% 

    =   9142 µg/mg % 

    =   9.14 mg/mg % 

   =   9.14 % b/b GAE 

4. Suhu 60°C,  LP 6 jam 

y   =  ax + b 
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0.2126  =  0. 1665x – 0.1671 

0.2126 +  4.1671 =  0.1665x 

0.3797  =  0.1665x  

2.280 µg/mL GAE =  x 

 Total fenol   =   
          

  
 x 100%    

=    
      

  

  
               

     
 x 100% 

    =   4560 µg/mg % 

    =   4.56 mg/mg % 

   =   4.56 % b/b GAE 

5. Suhu 70°C,  LP 1 jam 

y   =  ax + b 

0.540   =  0. 1665x – 0.1671 

0.540 +  0.1671 =  0.1665x 

0.7071  =  0.1665x  

4.246 µg/mL GAE =  x 

 Total fenol   =   
          

  
 x 100%    

=    
     

  

  
               

     
 x 100% 

    =   4246 µg/mg % 

    =   4.24 mg/mg % 

    =   4.24 % b/b GAE 
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6. Suhu 70°C,  LP 2 jam 

y   =  ax + b 

0.6732  =  0. 1665x – 0.1671 

0.6732 +  0.1671 =  0.1665x 

0.8403  =  0.1665x  

5.046 µg/mL GAE =  x 

Total fenol   =   
          

  
 x 100%    

=    
      

  

  
               

     
 x 100% 

=   5046µg/mg % 

   =   5.04 mg/mg % 

   =   5.04% b/b GAE 

7. Suhu 70°C,  LP 4 jam 

y   =  ax + b 

0.7845  =  0. 1665x – 0.1671 

0.7845+  0.1671 =  0.1665x 

0.9516  =  0.1665x  

5.715 µg/mL GAE =  x 

 Total fenol   =   
          

  
 x 100%    

=    
      

  

  
               

     
 x 100% 

    =   11430 µg/mg % 

    =   11.4 mg/mg % 
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   =   11.4 % b/b GAE 

8. Suhu 70°C,  LP 6 jam 

y   =  ax + b 

0.3763  =  0. 1665x – 0.1671 

0.3763+  4.1671 =  0.1665x 

0.5434  =  0.1665x  

3.263 µg/mL GAE =  x 

 Total fenol   =   
          

  
 x 100%    

=    
      

  

  
               

     
 x 100% 

    =   6526 µg/mg % 

    =   6.52 mg/mg % 

   =   6.52 % b/b GAE 
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Lampiran 5. Dokumentasi 

1.6.1 Sampel Penelitian 

            

 

 

 

 

 

 

             

1.6.2 Hasil Ekstraksi  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaitun Variasi 

Dosis 

Zaitun  Variasi Suhu dan 

Lama Pemanasan 

Zaitun  Variasi Suhu 

dan Lama Pemanasan 

Serbuk Kunyit 

VCO Variasi Dosis 
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1.6.4 Hasil Uji Fitokimia Zaitun 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VCO Variasi Suhu dan 

Lama Pemanasan 

VCO Variasi Suhu dan 

Lama Pemanasan 

Uji Fenolik Uji Terpenoid dan Steroid Alkaloid Mayer 

Alkaloid Dragendroff Uji Saponin 

Uji Tanin Uji Flavonoid 
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1.6.5 Hasil Uji Fitokimia VCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.6 Uji Kadar Total Fenol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Fenolik Uji Terpenoid dan Steroid Uji Saponin 

Alkaloid Mayer Alkaloid Dragendroff Uji Tanin 

Uji Flavonoid 

Pembuatan Kurva 

Standar Asam Galat 

Sampel Setelah ditambahkan 

Reagen Follin Ciocalteu 
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Sampel Setelah ditambahkan 

Natrium Karbonat 

Vortex Sebelum Uv-Vis 


