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Abstrak— Isolasi oryzanol dari Crude Rice Bran
Oil (CRBO) yang telah diekstrak dari ethanol yang
ditetapkan sebagai pelarut terbaik dilakukan dengan metode
2 tahap proses kristalisasi. Pada first crystallization,
oryzanol terlarut dalam liquid phase (LP1) bersama
komponen lain seperti FFA,MG,squalene, tocols dan
phytosterols, sedangkan solid phase (SP1) terutama
mengandung TG dan steryl esters. Oryzanol rich product
yang didapatkan pada first crystallization digunakan untuk
proses second crystallization, dimana oryzanol rich product
disimpan terlebih dahulu pada suhu -20 ᴼC selama 24 jam.
Proses second crystallization menggunakan n-hexane
sebagai pelarut oryzanol rich product dan di simpan pada
suhu 1+5 ᴼC selama 48 jam.
Pada penelitian ini, bermaksud untuk mendapatkan
oryzanol dengan melalui metode dua tahap kristalisasi yang
lebih sederhana. Tujuan dari penelitian ini adalah selain
untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kadar
dan recovery oryzanol, juga untuk mendapatkan oryzanol
dari dedak padi dengan metode 2 tahap kristalisasi.
Pelarut ethanol dapat memberikan kadar oryzanol pada
CRBO mula-mula terbanyak, yaitu sebesar 1,258%, dengan
yield CRBO sebanyak 5,89% dan %FFA rendah yakni
sebesar 27,47%. Adanya faktor-faktor lain seperti proses
Dewaxing and D egumming, perbandingan jumlah
campuran pelarut methanol/acetone (7:3) dan j umlah
CRBO serta DDRBO serta suhu kristalisasi dalam proses
kristalisasi pertama, juga penyimpanan kembali oryzanol
rich product dari hasil proses kristalisasi pertama
berpengaruh terhadap peningkatan k adar dan recovery
oryzanol. Sehingga didapatkan hasil terbaik pada
perbandingan DDRBO 80/1 dengan suhu first
crystallization -30 ᴼC setelah pemyimpanan, dengan kadar
oryzanol pada oryzanol rich product (LP1) sebesar 2,109%
dan recovery sebesar 82,109%. Namun kristal oryzanol
tidak dapat terbentuk pada suhu tersebut dalam penelitian
ini.
Kata Kunci : Dedak padi; Crude Rice Bran Oil; Dewaxed
Degummed RBO; first and second crystallization; oryzanol
rich product
I. PENDAHULUAN
Produksi padi di Indonesia memiliki produktifitas
yang cukup besar. Setiap tahunnya produksi padi hampir
mengalami peningkatan. Menurut Badan Pusat Statistik
mengungkapkan bahwa produksi padi pada tahun 2012
diperkirakan sebesar 68,96 juta ton Gabah Kering Giling
(GKG) atau mengalami kenaikan sebesar 3,20 juta ton (4,87
persen) dibandingkan 2011. Dengan kondisi produksi padi
yang selalu meningkat seperti ini dapat membawa dampak
yang baik bagi masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, dengan besarnya jumlah produksi padi
maka mengakibatkan bertambah besar juga hasil sisa dari
penggilingan padi menjadi beras. Hasil penggilingan ini
menghasilkan produk samping seperti menir, beras pecah,
sekam, dan dedak (dedak padi). Menir dan beras pecah
dapat digiling menjadi tepung sebagai bahan berbagai kue
dan makanan lainnya. Sekam dapat dimanfaatkan untuk
bahan bakar serta kompos. Sementara itu dedak saat ini baru
dimanfaatkan untuk pakan ternak dan belum banyak
digunakan sebagai sumber pangan manusia.
Dedak padi sendiri dapat di ekstrak menjadi
minyak yang biasa disebut dengan minyak dedak padi
(Crude Rice Bran Oil). Minyak dedak padi merupakan salah
satu jenis minyak yang memiliki kandungan nutrisi tinggi
serta berbagai macam asam lemak, senyawa-senyawa
biologis aktif dan senyawa-senyawa antioxidan seperti:
oryzanol, tocopherol, tocotrienol, phytosterol, polyphenol
dan squalene. [1]
Minyak dedak padi pada umumnya berwarna
coklat. Dengan kandungan FFA yang cukup tinggi, minyak
dedak padi juga sulit untuk dimurnikan. Hal ini karena
komponen TG yang ada dalam minyak dedak padi diuraikan
oleh lipase menjadi FFA. Oleh karena itu, minyak dedak
padi ini tidak dapat digunakan sebagai edible oil.[2]
Sehingga meskipun minyak dedak padi diketahui
mempunyai manfaat yang penting bagi kesehatan, minyak
ini masih sangat minim pemanfaatannya sebagai edible oil.
Oleh karena itu, perlu suatu usaha tertentu untuk
meningkatkan nilai guna dari minyak dedak padi tersebut.
Di sisi lain, minyak dedak padi terkandung senyawasenyawa antioksidan salah satunya yaitu oryzanol. Oryzanol
sendiri merupakan gabungan dari sedikitnya 10 k omponen
ester asam ferulat dan alkohol triterpene. [3]
Manfaat dari kandungan oryzanol antara lain
adalah sebagai agen antioksidan yang hanya terdapat pada
minyak dedak padi, sangat kuat dalam mencegah oksidasi,
menurunkan penyerapan kolesterol, menurunkan kolesterol
liver, menghambat waktu menopouse serta lebih efektif
mencegah radikal bebas dibanding vitamin E. [4]
Kandungan oryzanol di dalam minyak dedak padi
jumlahnya dapt mencapai 10 s ampai 20 k ali lebih banyak
dibandingkan total kandungan tokoferol dan tokotrienol. [5]
Berbagai metode dan cara telah banyak dilakukan
dalam jurnal ilmiah yang telah dipublikasi. Diantaranya
adalah isolasi oryzanol menggunakan preparative HPLC
yang telah dilakukan oleh Lai [6] pada tahun 2005. Pada
metode ini memberikan hasil kemurnian oryzanol sampai
90-98% dengan persen recovery hingga 90%. Dengan hasil
yang diberikan tersebut, di sisi lain metode ini memiliki
beberapa kelemahan yaitu produktivitas yang kecil (10
mg/injeksi) dan hanya cocok diterapkan untuk skala
laboratorium. Jauh sebelum itu, pada tahun 1998, P.K. Das
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[7] mengisolasi oryzanol melalui kalsium ion. Dari metode
ini didapatkan hasil yaitu kemurnian dan recovery yang
cukup tinggi, antara 76-96%. Kelemahan dari metode ini
adalah tahapan cukup banyak untuk melakukan proses
isolasi dan banyaknya pelarut yang dipakai dalam proses ini.
Pada tahun yang sama juga, Saska dan Rossiter [8]
melakukan isolasi oryzanol menggunakan silika dengan
kombinasi multi-stage kristalisasi. Hasil yang didapatkan
adalah kemurnian oryzanol dapat mencapai 90-95% dengan
recovery hingga 90%. Adapun kekurangan dari metode yang
dilakukan adalah mahalnya biaya penggantian silika
sehingga dianggap kurang effisien dalam pemakaiannya.
Pada tahun 2008, Siti Zullaikah [9] melakukan isolasi
oryzanol dengan metode 2 t ahap kristalisasi. Pada metode
ini, Siti Zullaikah mengisolasi oryzanol dengan suhu yang
rendah pada tahap kristalisasi pertama hingga mencapai 60ᴼC dan hasil yang diberikan pun cukup tinggi. Kandungan
oryzanol pada Liquid Phase 1 (LP1) yang dihasilkan yaitu
13,68% dengan recovery 63,34%. Sedangkan suhu -22ᴼC
pada tahap kristalisasi pertama juga didapatkan oryzanol
dengan konsentrasi pada Liquid Phase 1 (LP1) yaitu 12,59%
dengan recovery 47,17%, dan pada akhir tahap kristalisasi
kedua didapatkan kristal oryzanol dengan kemurnian 9395% dan recovery sebesar 59%. Akan tetapi dengan hasil
yang diberikan tersebut, kekurangan pada metode ini yaitu
suhu yang dilakukan pada proses kristalisasi pertama terlalu
rendah sehingga sulit untuk diterapkan pada alat pendingin
yang sederhana. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan
oleh penulis saat ini yaitu berupa improvement dari metode
yang telah dilakukan oleh Siti Zullaikah. Metode 2 tahap
kristalisasi tersebut nantinya dikembangkan kembali dengan
menggunakan suhu pada proses kristalisasi pertama yang
tidak terlalu rendah. Suhu yang digunakan adalah pada
rentang -20ᴼC sampai -30ᴼC . Dengan suhu yang tidak
terlalu rendah ini, nantinya diharapkan pada akhir tahap
kristalisasi kedua juga dapat mengisolasi oryzanol dari
minyak dedak padi.
II. METODOLOGI PENELITIAN
II.1 Ekstraksi Minyak Dedak Padi
Dedak padi yang diperoleh dari Bali disimpan
terlebih dahulu di dalam lemari es sebelum digunakan. Hal
ini bertujuan untuk mencegah kenaikan kandungan FFA
(Free Fatty Acid) yang dapat berpengaruh pada kandungan
oryzanol dalam dedak padi [10]. Dedak padi sebanyak 100
gram untuk satu kali ekstraksi, dibungkus dengan kertas
saring kemudian dimasukkan ke dalam sokhlet.
Pelarut (N-Hexane, Iso-propanol, Methanol dan
Ethanol), masing-masing sebanyak 500 ml dimasukkan ke
dalam labu alas bulat berukuran 500 m l. Labu alas bulat
digunakan agar luas permukaan kontak dengan heating
mantels menjadi semakin besar, sehingga panas yang
ditransfer ke larutan menjadi maksimal dan proses
pemanasan lebih merata.
Pemilihan jenis pelarut tersebut bertujuan untuk
membandingkan pengaruh pelarut terhadap yield serta
konsentrasi oryzanol dalam minyak yang diperoleh, yang
dapat dipengaruhi oleh sifat kepolaran pelarut. Oleh sebab
itu, pelarut yang digunakan berbeda-beda sifat
kepolarannya, yakni dipilih larutan non polar hingga polar.
Proses ekstraksi dilakukan selama 4 jam pada suhu
konstan 85 ᴼC untuk setiap jenis pelarut dengan
menggunakan kondensor refluks yang beraliran co-current.
Pemilihan waktu ekstraksi ini didasarkan pada percobaan-
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percobaan sebelumnya, yang menyatakan bahwa yield total
minyak yang terekstrak paling besar adalah ketika proses
ekstraksi berlangsung selama 4-6 jam.[11]
Hasil dari proses ekstraksi tersebut berupa
campuran pelarut dan CRBO,yang selanjutnya dilakukan
proses destilasi untuk memisahkan pelarut dan CRBO,dan
mengoven CRBO yang didapat selama 2 j am untuk
menghilangkan sisa solvent yang masih terikut.
II.2 Dewaxing and Degumming of CRBO
Proses Dewaxing and D egumming of CRBO
bertujuan untuk menghilangkan fat-soluble impurities.
Impurities yang dapat dihilangkan atau dikurangi jumlahnya
antara lain Free Fatty Acid (FFA),phosphatides, metal ion,
waxes, gum, oxidation products, color bodies, moisture,
volatiles, dan solid impurities. [12]
Crude Rice Bran Oil (CRBO) sebanyak 50 gr
dicampur dengan 300 ml acetone ke dalam 500 ml stopper
glass vessel, dan memanaskan larutan pada suhu 60 ᴼC
selama 1 j am sambil mengaduk dengan menggunakan
stirer.[9]
Larutan tersebut didiamkan kembali hingga
suhunya kembali menjadi suhu ruangan, lalu menyimpan
larutan tersebut di dalam freezer pada suhu 5ᴼC selama 24
jam untuk mengkristalkan lapisan wax dan gum sehingga
terbentuk 2 layer larutan. Setelah terbentuk 2 lapisan filtrat
dan solid, melakukan filtrasi dengan menggunakan vacuum
jet ejector. Kemudian memasukkannya kembali ke dalam
freezer pada suhu -5 ᴼC selama 24 jam, hingga kembali
terbentuk 2 lapisan, filtrat dan solid.
Filtrat dan endapan solid yang terbentuk dipisahkan
dengan proses filtrasi menggunakan vacuum jet ejector, dan
mendestilasinya untuk memisahkan solvent (pelarut) dengan
filtrat menggunakan metode destilasi sederhana, sehingga
dihasilkan residu berupa Dewaxed Degummed RBO
(DDRBO) sebagai hasil proses Dewaxing and Degumming
CRBO dan destilat berupa solvent (pelarut), lalu menyimpan
DDRBO tersebut di dalam lemari pendingin pada suhu -5
ᴼC.
II.3 First Step Crystallization
CRBO dan DDRBO dicampur dengan campuran
pelarut mehanol/acetone (7:3), dengan perbandingan sesuai
variabel yang telah ditentukan (solvent/RBO: 40/1, 60/1,
dan 80/1) ke dalam 500 ml stopper glass vessel, kemudian
mengaduknya dengan magnetic stirrer selama 1 jam pada
suhu ruangan 24 + 32 ᴼC. Setelah tercampur sempurna
kemudian menyimpannya di dalam freezer pada suhu -20 ᴼC
selama 24 jam. Filtrat (LP1) dan oryzanol poor solid phase
(SP1) dipisahkan dengan dengan vacuum jet ejector. LP1
tersebut kemudian didestilasi untuk memisahkannya dari
solvent,lalu mengukur kadar dan recovery oryzanol untuk
masing-masing
perbandingan
campuran
pelarut
mehanol/acetone (7:3) dengan CRBO dan DDRBO tersebut.
II.4 Second Step Crystallization
Oryzanol rich product yang telah didapat disimpan
suhu 10 ᴼC selama 24 j am untuk memungkinkan
pertumbuhan dari oryzanol crystal, sehingga membentuk
LP2 dan SP2. Selanjutnya mengukur kadar dan recovery
oryzanol tersebut.
N-Hexane sebanyak 20 ml sebagai cairan pencuci
dicampur dengan oryzanol rich product, kemudian disimpan
di dalam freezer pada suhu 1 + 5 ᴼC selama 48 jam hingga
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terbentuk 2 lapisan, filtrat dan solid. Filtrat dan solid
tersebut dipisahkan dengan vacuum jet ejector, lalu
mencampur kembali solid yang didapat dengan N-Hexane
sebanyak 30 ml, dan memisahkan filtrat dengan endapan
solid yang terbentuk dengan vacuum jet ejector hingga
didapatkan kristal oryzanol berwarna putih, lalu menyimpan
kristal putih oryzanol tersebut di dalam freezer pada suhu 20 ᴼC.

[14]
II.8 Analisa Recovery Oryzanol
Perhitungan recovery bisa dilakukan jika selama
proses tidak ada reaksi kimia yang berlangsung, seperti
proses pemurnian produk. [15]
Persamaan untuk perhitungan recovery :
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

% Recovery =
x 100 %
(3)
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙
II.5 Analisa Kadar Oryzanol
[15]
Kadar oryzanol dalam sample dapat diukur dengan
menggunakan spektrofotometri Spektrofotometer (V-550
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
UV-vis Spectrophotometer) dan kuvet (quartz cell). Untuk
analisa kadar oryzanol, pertama kali membuat kurva
III.1 Pengaruh Solvent terhadap Hasil Ekstraksi Dedak Padi
kalibrasi dengan cara pengukuran absorbansi sampel
Dedak padi yang telah diekstrak dengan 4 jenis pelarut
oryzanol (Wako ɣ-oryzanol standard 97 ppm) untuk mencari
dianalisa untuk menentukan pelarut terbaik yang akan
panjang gelombang (ʎ) yang digunakan. Dari pengukuran
digunakan pada tahap berikutnya, seperti terlihat pada
sample didapatkan panjang gelombang yang menunjukan
Tabel1
absorbansi terbesar, yaitu pada ʎ = 311 nm. Langkah
Tabel 1
selanjutnya adalah menyiapkan larutan standard dengan
Pengaruh Solvent terhadap Yield, FFA serta Konsentrasi
konsentrasi dari range 0-97 ppm. Didapatkan kurva kalibrasi
Oryzanol 1
pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Grafik Kalibrasi Sample ɣ-Oryzanol Standard

II.6 Analisa yield Crude Rice Bran Oil (CRBO)
Perhitungan yield CRBO dilakukan untuk
membandingkan jumlah CRBO yang didapat untuk setiap
jenis pelarut dalam ekstraksi dedak padi,yang nantinya
dijadikan salah satu dasar pertimbangan pemilihan pelarut
yang akan digunakan. Persamaan yang digunakan :
%𝐲𝐢𝐞𝐥𝐝 =

𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤 (𝐠𝐫)
𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐝𝐚𝐤 (𝐠𝐫)

𝒙 𝟏𝟎𝟎%

(1)
[13]

II.7 Analisa Free Fatty Acid (%FFA)
Peralatan yang digunakan antara lain buret dan
erlenmeyer 500 ml. Mekanisme analisa dan perhitungan
kadar FFA ini didasari dari jurnal AOCS Method [14].
Sedangkan ukuran sample dan reagen didasarkan pada dari
jurnal I.H Rukunudin [15]. Langkah awal yaitu menimbang
sampel CRBO sebesar 0,7 gr ke dalam erlenmeyer.
Kemudian melarutkan sampel CRBO ke dalam 7,5 ml
ethanol sambil dipanaskan di atas penanggas air dan diaduk
dengan menggunakan stirer. Selanjutnya, meneteskan 2 ml
indikator phenolphthalein dan mengaduknya hingga merata.
Memasukkan NaOH 0,031 N ke dalam buret, kemudian
melakukan titrasi sambil mengocok perlahan-lahan hingga
muncul warna pink secara permanen pada larutan
sampel.Menghitung volume NaOH yang digunakan untuk
titrasi dan % FFA dapat dihitung berdasarkan persamaan :
%𝐅𝐅𝐀 =

𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐚𝐥𝐤𝐚𝐥𝐢 (𝐦𝐋) 𝐱 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐚𝐥𝐤𝐚𝐥𝐢 𝐱 𝟐𝟖,𝟐
𝐛𝐞𝐫𝐚𝐭 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥 (𝐠)

(2)

1

100 gram dedak padi dilarutkan dengan 500 ml solvent, diekstrak selama
4 jam, suhu 85ᴼC

Dari Tabel 1 di atas, dari segi yield didapatkan
bahwa nilai terbesar adalah minyak yang diperoleh dari
pelarut n-hexane, yakni 8,845% untuk RUN I dan 7,64%
RUN II. Hal ini disebabkan dari sifat minyak yang non
polar,sehingga sangat larut dalam pelarut n-hexane yang
bersifat non polar, sesuai dengan literatur yang menyatakan
bahwa senyawa polar akan semakin larut dalam pelarut
polar, dan senyawa non polar akan semakin larut dalam
pelarut non polar. [16] Sedangkan dari segi kandungan Free
Fatty Acid (FFA), diharapkan bahwa minyak yang
didapatkan memiliki kandungan FFA yang rendah. Hal ini
dikarenakan semakin tinggi kandungan FFA, kandungan
oryzanol di dalam minyak menurun. [9] Sehingga dari tabel
di atas, diketahui bahwa kandungan FFA pada minyak yang
didapat dari pelarut ethanol paling rendah, yakni 27,47%
pada RUN I dan 25,59% pada RUN II.
Jika ditinjau dari konsentrasi oryzanol dalam
minyak dari keempat jenis pelarut, yang didapatkan nilai
terbesar untuk konsentrasi oryzanol yaitu dalam minyak dari
pelarut ethanol, yaitu 1,258% untuk RUN I dan 1,196%
untuk RUN II. Jika ditinjau dari segi pelarut, ethanol dan
methanol memiliki nilai kepolaran yang lebih tinggi dari
kedua pelarut lainnya yaitu n-hexane dan iso-propanol. Hal

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 1, (2013) 1-7
ini ditunjukkan dengan tetapan dielektrik dari kedua pelarut
(ethanol dan methanol) yaitu 24,3 dan 33 lebih besar dari nhexane dan iso-propanol yaitu 2,02 dan 18. [17]
Pemilihan
pelarut
yang
didasarkan
pada
kepolarannya terhadap oryzanol sendiri yang bersifat sedikit
polar, maka dapat diambil keputusan bahwa methanol dan
ethanol yang dapat dipakai. Namun konsentrasi oryzanol
dalam minyak dari pelarut ethanol lebih tinggi dari
konsentrasi oryzanol dalam minyak dari pelarut methanol.
Hal ini sesuai jika ditinjau dari kandungan FFA, dimana
kandungan FFA dalam minyak dari pelarut ethanol lebih
rendah dari kandungan FFA dalam minyak dari pelarut
methanol.
Pada metode ekstraksi menggunakan sokhlet, suhu
operasi pada saat menggunakan pelarut ethanol lebih tinggi
dari ketiga jenis pelarut lainnya. Dengan meningkatnya suhu
tersebut, menyebabkan turunnya viskositas pelarut dan
meningkatnya diffusivitas pelarut sehingga laju ekstraksi
meningkat. Di sisi lain, oryzanol sendiri yang merupakan
gabungan dari triterpen alkohol dan asam ferulat merupakan
komponen sedikit polar sehingga mudah untuk larut dalam
pelarut yang bersifat polar. [3]
Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipilih pelarut
ethanol untuk proses ekstraksi dedak padi yang cocok untuk
mengisolasi oryzanol.
III.2 Proses Dewaxing and Degumming CRBO (Crude Rice
Bran Oil )
Proses dewaxing dan degumming ini dilakukan untuk
menghilangkan wax dan gum yang terikut pada saat proses
ekstraksi. Wax dan gum dapat mengganggu pertumbuhan
dari kristal oryzanol pada saat proses first crystallization.
Wax dan gum dari hasil proses berwarna coklat
kehitaman. Wax dan gum memiliki sifat tidak larut pada
beberapa pelarut seperti aceton. Oleh karena itu,
pengambilan atau pemisahan wax dan gum menggunakan
pelarut aceton untuk mengendapkannya. [18]
Setelah dilakukannya proses dewaxing dan
degumming ini, dapat meningkatkan konsentrasi oryzanol
yang terkandung pada RBO dari 0,855% menjadi 1,158%.
III.3
Pengaruh
Perbandingan
Jumlah
Pelarut
(Methanol/Aceton) dan Jumlah CRBO serta DDRBO
tertentu (solvent/RBO atau DDRBO: 40/1, 60/1, dan 80/1)
dalam Proses Kristalisasi Pertama
Pada tahap first step crystallization, digunakan 2
jenis minyak, yaitu CRBO dan DDRBO untuk mengetahui
peningkatan konsentrasi oryzanol dari kedua jenis minyak
tersebut. Sehingga pada akhir proses first step
crystallization, didapatkan oryzanol rich product (LP1) dan
oryzanol poor solid phase (SP1) untuk masing-masing
CRBO dan DDRBO. Kemudian dari hasil analisa melalui
Spektrofotometer UV-Vis, didapatkan hasil untuk CRBO
dan DDRBO pada Gambar 2 dan Gambar 3 sebagai berikut.
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Gambar 2. Perbandingan Jumlah Pelarut dibanding
Jumlah CRBO dan DDRBO terhadap Konsentrasi
Oryzanol

Gambar 2. Perbandingan Jumlah Pelarut dibanding
Jumlah CRBO dan DDRBO terhadap Recovery
Oryzanol
Dari Gambar 2 dan Gambar 3 di atas, untuk untuk
oryzanol rich product (LP1) didapatkan bahwa semakin
besar perbandingan jumlah pelarut/jumlah CRBO
konsentrasi dan recovery oryzanol semakin besar. Sehingga
didapatkan hasil terbaik pada perbandingan jumlah
pelarut/jumlah CRBO 80/1, sebesar 1,204% dan 40,917%.
Untuk oryzanol rich product (LP1) semakin besar
perbandingan jumlah pelarut/jumlah DDRBO konsentrasi
dan recovery oryzanol semakin besar. Sehingga didapatkan
hasil terbaik pada perbandingan jumlah pelarut/jumlah
DDRBO 80/1, sebesar 1,814% dan 56,642%.
Sedangkan untuk oryzanol poor solid phase
(SP1),semakin besar perbandingan jumlah pelarut/jumlah
CRBO konsentrasi dan recovery oryzanol semakin kecil.
Hal tersebut dapat terjadi karena semakin besar
perbandingan jumlah pelarut/jumlah CRBO atau DDRBO,
maka semakin kecil kandungan Triglyceride (TG) yang
terlarut dalam oryzanol rich product (LP1), sehingga
konsentrasi oryzanol dalam oryzanol rich product (LP1)
dapat meningkat. Pada dasarnya sifat dari Triglyceride
sendiri adalah sedikit non-polar dari pada oryzanol sehingga
pada umumnya TG larut dalam larutan yang non-polar.
Sedangkan pada oryzanol poor solid phase (SP1), semakin
besar perbandingan jumlah pelarut/jumlah CRBO, semakin
besar kandungan Triglyceride (TG) yang terlarut dalam
oryzanol poor solid phase (SP1), sehingga konsentrasi
oryzanol dalam oryzanol rich product (LP1) menurun. [9]
Berikutnya kami mencoba mempelajari pengaruh
kenaikan suhu terhadap peningkatan konsentrasi oryzanol.
Oleh sebab itu kami kembali melakukan tahap first step
crystallization dengan perbandingan campuran pelarut
mehanol/acetone (7:3), untuk CRBO dan DDRBO dengan
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perbandingan solvent/RBO yakni 80/1, dan disimpan di
dalam freezer pada suhu -30 ᴼC selama 24 jam. Pada akhir
tahapan first step crystallization didapatkan oryzanol poor
solid phase (SP1) dan filtrat yang setelah didestilasi terpisah
dari solvent, sehingga membentuk oryzanol rich product
(LP1). Hasil yang didapat seperti ditampilkan pada Tabel 2.
Tabel 2
Pengaruh Perbandingan CRBO dan DDRBO dengan Jumlah
Solvent (Methanol/Acetone)/CRBO dan DDRBO Terhadap
Konsentrasi serta Recovery 2

2

First Step Crystallization dilakukan pada CRBO dan DDRBO suhu -30
ᴼC selama 48 jam

Sehingga berdasarkan data di atas, jika
dibandingkan antara LP1 dan SP1 CRBO serta DDRBO
dengan variabel perbandingan jumlah pelarut/jumlah CRBO
atau DDRBO sebesar 80/1 pada akhir tahap first step
crystallization untuk suhu -20 ᴼC dan -30 ᴼC, maka
didapatkan kenaikan konsentrasi dan recovery oryzanol.
Adanya kenaikan konsentrasi dan recovery oryzanol
pada LP1 RBO dan DDRBO untuk suhu -20 ᴼC dan -30 ᴼC
dikarenakan semakin rendah suhu kristalisasi, maka semakin
banyak oryzanol yang terlarut di dalam liquid phase (LP1),
sehingga konsentrasi dan recovery oryzanol di dalam solid
phase (SP1) pada RBO dan DDRBO menjadi berkurang. [9]
Pada penelitian kali ini, peneliti mencoba untuk
menaikkan suhu, yang semula digunakan pada proses
kristalisasi pertama oleh Siti Zullaikah [9] yaitu -220C telah
didapatkan kadar oryzanol sebesar 8,47% dan recovery
71,95% pada LP1, namun kadar oryzanol tertiggi didapatkan
pada suhu yang lebih rendah yakni -600C, didapatkan kadar
oryzanol sebesar 13,68% pada LP1, sedangkan recovery
turun menjadi 63,34%. Sedangkan hasil yang didapatkan
pada penelitian ini, yaitu untuk kadar oryzanol CRBO pada
suhu kristalisasi -200C dengan perbandingan solvent 80/1
yakni 1,204% dan recovery 40,917% pada LP1, dan untuk
DDRBO dengan perbandingan solvent 80/1 didapatkan
kadar oryzanol yakni 1,814% dan recovery 56,642% pada
LP1. Dan ketika suhu diturunkan hingga menjadi -300C,
kadar oryzanol CRBO dengan perbandingan solvent 80/1
yakni 1,229% dan recovery 43,75% pada LP1, dan untuk
DDRBO dengan perbandingan solvent 80/1 didapatkan
kadar oryzanol yakni 1,840% dan recovery 58,856% pada
LP1. Dengan hasil yang ditunjukkan tersebut, bahwa dengan
diturunkannya suhu dari suhu -200C menjadi -300C sangat
berpengaruh terhadap peningkatan kadar dan recovery
oryzanol, karena dengan peningkatan suhu yang sedikit saja
memberikan hasil yang cukup jauh.
Pada hipotesa awal bahwa dengan dinaikkannya suhu
kristalisasi pertama -600C menjadi -20 kemudian -300C,
diharapkan masih adanya peningkatan kadar oryzanol dan
recovery. Hasil yang didapatkan memang terjadi
peningkatan namun di sini masih jauh dari penelitian
sebelumnya dan juga pada penelitian ini masih belum
terbentuknya kristal oryzanol.
Oleh karena itu, tujuan improvement di sini masih
belum berhasil karena jika dibandingkan dengan peneliti
sebelumnya kadar dan recovery yang didapat masih belum
bisa lebih tinggi dengan dinaikkannya suhu.
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III.4 Pengaruh Penyimpanan Oryzanol Rich Product (LP2)
pada Second Step Crystallization Suhu 10 ᴼC Selama 24
Jam
Setelah proses first step crystallization menghasilkan
produk berupa oryzanol rich product (LP1), berikutnya
adalah menyimpan oryzanol rich product (LP1) untuk
CRBO dan DDRBO tersebut pada suhu yang telah
ditentukan (suhu lemari es 10 ᴼC) selama 24 jam untuk
memungkinkan pertumbuhan dari oryzanol crystal.
Selanjutnya mengukur kadar dan recovery oryzanol untuk
mengetahui pengaruh proses penyimpanan tersebut.
Untuk data yang diperoleh dari oryzanol rich product
(LP1) dari CRBO hasil first step crystallization dapat dilihat
pada Tabel 3 sebagai berikut.
Tabel 3
Pengaruh Penyimpanan Oryzanol Rich Product (LP2)
CRBO pada Second Step Crystallization terhadap
Konsentrasi serta Recovery 3

3

CRBO hasil First Step Crystallization -20 ᴼC Setelah Penyimpanan pada
10 ᴼC Selama 24 Jam

Dari Tabel 3, untuk untuk oryzanol rich product
(LP2) CRBO,semakin besar perbandingan jumlah
pelarut/jumlah CRBO konsentrasi dan recovery oryzanol
semakin besar, dan mengalami peningkatan dibandingkan
dengan oryzanol rich product (LP2) CRBO sebelum
disimpan pada 10 ᴼC selama 24 jam.
Sedangkan pengaruh penyimpanan oryzanol rich
product (LP1) untuk DDRBO hasil first step crystallization
dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4
Pengaruh Penyimpanan Oryzanol Rich Product (LP2)
DDRBO pada Second Step Crystallization terhadap
Konsentrasi serta Recovery 4

4

DDRBO hasil First Step Crystallization -20 ᴼC Setelah Penyimpanan
pada 10 ᴼC Selama 24 Jam

Dari Tabel 4, dapat disimpulkan untuk oryzanol
rich product (LP2) semakin besar perbandingan jumlah
pelarut/jumlah DDRBO konsentrasi dan recovery oryzanol
semakin besar, dan juga mengalami peningkatan
dibandingkan dengan oryzanol rich product (LP2) DDRBO
sebelum disimpan pada 10ᴼC selama 24 jam.
Untuk membandingkan konsentrasi dan recovery
oryzanol jika dibandingkan antara LP1 hasil tahap first step
crystallization suhu -30 ᴼC untuk CRBO dan DDRBO
dengan variabel perbandingan jumlah pelarut/jumlah CRBO
80/1 sebelum dan sesudah penyimpanan pada 10 ᴼC, hasil
yang didapat sebagai berikut:
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Tabel 5
Pengaruh Penyimpanan Oryzanol Rich Product (LP2)
CRBO pada Second Step Crystallization terhadap
Konsentrasi serta Recovery 5

5

CRBO hasil First Step Crystallization -30 ᴼC Setelah Penyimpanan pada
10 ᴼC Selama 24 Jam

Sehingga berdasarkan data di atas, jika
dibandingkan antara LP2 hasil tahap first step crystallization
suhu -30 ᴼC untuk CRBO dengan variabel perbandingan
jumlah pelarut/jumlah CRBO 80/1 sebelum dan sesudah
penyimpanan pada 10ᴼC, maka didapatkan peningkatan
konsentrasi oryzanol, yakni dari 1,229% menjadi 1,551%
dan untuk recovery didapatkan peningkatan, yakni dari
43,750% menjadi 81,424%.
Kemudian untuk konsentrasi dan recovery oryzanol
Dewaxed Degummed RBO dengan variabel perbandingan
jumlah pelarut/jumlah CRBO 80/1 sesudah penyimpanan
pada 10 ᴼC, hasil yang didapat seperti terlihat pada Tabel 6
Tabel 6
Pengaruh Penyimpanan Oryzanol Rich Product (LP2)
DDRBO pada Second Step Crystallization terhadap
Konsentrasi serta Recovery 6

8

DDRBO hasil First Step Crystallization -30 ᴼC Setelah Penyimpanan
pada 10 ᴼC Selama 24 Jam

Sehingga berdasarkan data di atas, jika
dibandingkan antara LP2 hasil tahap first step crystallization
suhu -30 ᴼC untuk DDRBO dengan variabel perbandingan
jumlah pelarut/jumlah DDRBO 80/1 sebelum dan sesudah
penyimpanan pada 10 ᴼC , maka didapatkan peningkatan
konsentrasi dan recovery oryzanol yakni dari 1,840%
menjadi 2,109% dan untuk recovery didapatkan
peningkatan, yakni dari 58,856% menjadi 82,109%.
Setelah keseluruhan proses Second Step
Crystallization, ternyata tidak berhasil terbentuk kristal
oryzanol. Dari hasil filtrasi didapatkan filtrat (LP2) dengan
endapan solid (SP2) yang tidak mendekati karakteristik
kristal oryzanol yang tidak mendekati karakteristik kristal
oryzanol yang berwarna putih.
Pada dasarnya pembentukan kristal terjadi dalam
keadaan atau kondisi lewat jenuh melalui 2 tahapan, yaitu
pembentukan inti dan petumbuhan kristal.
Kondisi lewat jenuh dari suatu larutan ini
mempengaruhi kelarutan oryzanol di dalam larutan. Jika
kelarutan masih besar (kondisi unsaturated), maka kristal
tidak dapat terbentuk atau kristal yang terbentuk berbentuk
kecil. Dalam hal ini, temperatur merupakan faktor yang
mempengaruhi jenuhnya larutan. Semakin rendah suhu,
makin cepat larutan tersebut mencapai kondisi jenuhnya
(kondisi saturated). Dan apabila kondisi dari suatu larutan
telah mencapai lebih dari lewat jenuhnya (kondisi supersaturated) maka disitulah terbentuk kristal. [19]
Yang terjadi adalah belum terbentuk kristal oryzanol
(belum terjadi kristalisasi), dalam artian bahwa larutan yang
ada belum mencapai keadaan lewat jenuhnya. Proses
pembentukan inti yang terjadi tidak dapat memasuki pada
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fase pertumbuhan kristal karena suhu yang ada masih belum
bisa membuat larutan tersebut melewati titik jenuhnya.
Dalam artian bahwa suhu yang dipakai seharusnya lebih
rendah dari suhu -200C yang digunakan dalam penelitian ini,
agar dapat tercapai kondisi lewat jenuh sehingga kristal
oryzanol dapat terbentuk.
IV. KESIMPULAN
Dari pembahasan hasil dari penelitian, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa :
1. Pelarut yang sesuai untuk ekstraksi minyak dedak
padi dipilih menggunakan pelarut ethanol karena
memberikan konsentrasi oryzanol terbesar hingga
1,258%.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan
kadar dan recovery oryzanol antara lain :
- Proses dewaxing and degumming dengan
menghilangkan sejumlah wax dan gum dapat
memberikan pengaruh terhadap kadar
oryzanol yang terkandung pada RBO.
- Perbandingan
jumlah
pelarut
(methanol/aceton) terhadap jumlah RBO pada
first crystallization. Dalam hal ini semakin
tinggi penggunaan pelarut maka semakin
tinggi
juga
kadar
yang
diperoleh.
Perbandingan yang dipilih adalah 80:1.
- Suhu yang lebih rendah yaitu -300C
memberikan pengaruh peningkatan kadar
oryzanol sendiri yang lebih tinggi daripada
suhu -200C
3. Kristal oryzanol belum dapat terbentuk pada suhu
-200C.
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