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ABSTRAKBagian tanaman melinjo (Gnetum gnemon L.) khususnya biji dan daunnya mengandung antioksidantinggi. Aktivitas antioksidan bahan pangan dipengaruhi oleh senyawa k i m i a yang ada di dalamnya.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jenis pelarut dan metode ekstraksi terbaik untukmengekstrak daun melinjo.Jenis pelarut dan metode ekstraksi terbaik dilihat berdasarkankandungan senyawa kimia dan aktivitas antioksidan dari ekstrak yang dihasilkan. Penelitian inidisusun dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial 2 faktor yaitu jenis pelarut(air danetanol 70%) dan metode ekstraksi (maserasi, soxhletasi dan digesti). Parameter analisis utamaadalah kandungan senyawa kimia dan aktivitas antioksidan. Hasil penelitan menunjukkan bahwaekstrak daun melinjo dengan kombinasi perlakuanmetode soxhletasidan pelarutair memilikiaktivitas antioksidan tertinggi yaitu 80,45% dengantotal fenol 0,058 mgGAE/ml, total tanin 3,99%dan rendemen 17,67%. Hasil GC-MS ekstrak daun melinjo menggunakan metode soxhletasi denganpelarutair menunjukkan bahwa terdapat 4 komponen atau senyawa pada ekstrak daun melinjoyang teridentifikasi yaitu asam palmitat, asam stearat, asam oleat dan asam linoleat.

Kata kunci : Daun melinjo, antioksidan, jenis pelarut dan metode ekstraksi
PENDAHULUANMelinjo (Gnetum gnemonL.) merupakan salah satu jenis tanaman berbiji terbuka(Gymnospermae), dimana dagingnya terbungkus oleh kulit luar. Tanaman melinjo merupakankomoditas pangan yang melimpah di Indonesia dan memiliki banyak manfaat bagipengkonsumsinya mulai dari daun muda, bunga, biji, hingga kulitnya. Menurut Voondan Kueh(1999) semua makanan yang berasal dari tanaman melinjo memiliki komponen gizi yang tinggi,seperti karbohidrat sebesar 6,60%, protein sebesar 4,20%, kalsium sebesar 94,00 mg, vitamin C1 ,500 mg dan lainnya. Bagian tanaman yang sering dimanfaatkan adalah biji melinjo, selain dimakandengan cara di rebus dapat juga diolah menjadi emping. Kulit biji melinjo dapat diaplikasikan untukbahan baku pembuatan keripik kulit melinjo sedangkan daun melinjo umumnya dimasak menjadisayuran atau lauk-pauk.Menurut Badan Pusat Statistik Aceh (2013), produksi buah melinjo jumlahnya mencapai134,845 kuintal/tahun, tetapi pemanfaatannya sangat kurang, hanya terbatas sebagai sayur danbahan baku pembuatan emping. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah Aceh dan Sumatera. Melihatprospek manfaat yang besar dan kemudahan dalam mendapatkan bahan bakunya, melinjo dapatdioptimalkan penggunaannya sebagaia ntioksidan alami.Menurut Hanan dan Sutrisno (2000) melinjo merupakan tanaman yang mengandungantioksidan tinggi, sehingga dapat menghambat radikal bebas dan dapat berfungsi sebagai

antiaging. Aktivitas antioksidan yang tinggi pada suatu bahan pangan dipengaruhi oleh senyawayang ada didalamnya (Septianietal., 2012). Menurut Permadi (2006) didalam Dewi (2011) daunmelinjo (Gnetum gnemonL.) serta buahnya mengandung tanin, saponin, dan flavonoid.Menurut Dewi (2011) melinjo memiliki aktivitas antioksidan tertinggi pada bagian daunyaitu sebanyak 5,97% yang diperoleh dengan metode ekstraksi pemanasan (perebusan) pada suhu60°C menggunakan pelarut akuades. Sedangkan pada bagian kulit buah memiliki aktivitas
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antioksidan terendah yaitu 2,47% dengan perlakuan yang sama.Pada umumnya antioksidan terdiri dari dua jenis yaitu antioksidan alami dan antioksidansintetik. Namun saat ini penggunaan antioksidan sintetik sudah dibatasi, hal ini didasari bahwaantioksidan sintetik yaitu BHT (Butylated HydroxyToluena) ternyata dapat meracuni binatang danbersifat karsinogen. Oleh karena itu saat ini industri makanan dan obat-obatan banyak yang beralihmengembangkan dan mencari sumber antioksidan alami dan melinjo merupakan salah satutanaman yang mengandung antioksidan alami (TakashidanTakayuni, 1997).Beberapa metode ekstraksi yang umum digunakan untuk mendapatkan ektraksi alami yaitumetode maserasi, soxhletasi, dan digesti. Metode maserasi merupakan proses ekstraksi simplisiadengan menggunakan pelarut pada waktu tertentu selama 24jam pada suhu ruang(Suzeryetal.,2010). Metode soxhletasi yaitu suatu proses pemisahan suatu komponen yang terdapatdalam zat padat dengan cara penyulingan berulang-ulang menggunakan pelarut pada titik didihnyadengan waktu tertentu atau kurang lebih selama 2 sampai 5 jam sehingga semua komponen yangdiinginkan akan terisolasi (Suzeryetal., 2010). Adapun metode digesti merupakan maserasikinetik(dengan pengadukan kontinyu)pada temperatur yang lebih tinggi dari suhu kamar, umumnyadilakukan pada suhu 40-50°C (Utomo,2008).Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kandungan kimia dan akivitas anti oksidan daunmelinjo yang diekstrak menggunakan dua jenis pelarut(air dan etanol 70%) dengan tiga metodeekstraksi (maserasi, soxhletasi dan digesti).
BAHAN DAN METODE

Bahan dan AlatBahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun melinjo yang diperoleh daridaerah Banda Aceh, sedangkan untuk proses ekstraksi melinjo pelarut yang digunakan adalah airdan etanol 70%. Bahan-bahan kimia yang digunakan untuk analisis antara lain : folin ciocalteau,natrium karbonat (Na2CO3), asam galat, DPPH, etanol p.a, indigocarmin, dan KMn O4,Alat yang digunakan dalam proses ekstraksi melinjo adalah pisau, baskom, saringan,blender, ayakan 60 mesh, timbangan analitik digital, batang pengaduk, kertas saring, spatula, shaker,erlenmeyer, gelas kimia, pipet tetes, tabung reaksi, gelas ukur, hot plate, magnetic stirer, soxhlet dan
rotary vacum evaporator. Sedangkan alat yang digunakan untuk analisis antara lain: Spektro fotometer UV, vortex, labu ukur 10ml, labu ukur 100 ml, gelas ukur 100 ml, gelas beaker, tabung reaksi,pipetukur 1 ml, 5 ml, dan10 ml.
Rancangan PercobaanPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorialyang terdiri atas 2 faktor. Faktor pertama adalah jenis pelarut (J) yang terdiri dari 2 taraf yaitu J1=airdan J2 =etanol 70%. Faktor kedua adalah metode ekstraksi (M) terdiri dari 3 taraf yaitu maserasi(M1), soxhletasi (M2), dan digesti (M3).
Metode Penelitian

A. ProsesPersiapan SampelSebelum dilakukan ekstraksi, daun melinjo dicuci sampai bersih, kemudian daun melinjoditiriskan, dirajang dan dikeringkan dengan cara diangin- anginkan ditempat terbuka danterlindung dari sinar matahari langsung selama 7–10 hari selanjutnya diukur kadar air. Serbuk daunmelinjo dibuat dengan cara diblender selanjutnya diukur kadar air.
B. Ekstraksi SimplisiaProses ektraksi daun melinjo dengan menggunakan tiga metode yaitu maserasi, soxhletasi,dan digesti denganpelarut air dan etanol 70%. Prosedur ekstraksi masing-masing metode dijelaskansebagai berikut:
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B.1. Proses Metode Maserasi ( Modifikasi Suzery, 2010)Serbuk daun melinjo sebanyak 100 gram ditempatkan di dalam erlenmeyer danditambahkan air atau etanol 70 % sebanyak 300 ml. Larutan kemudian diaduk menggunakan shakerselama10 menit, selanjutnya larutan diekstraksi dengan perendaman pada suhu ruang selama24jam. Larutan disaring dengan menggunakan kertas saring dan diambil filtratnya.
B.2. Proses Metode soxhletasi (Modifikasi Suzery, 2010)Serbuk daun melinjo sebanyak 100gram dibungkus dengan kertas saring lalu ditempatkandalam thimble (selongsong tempat sampel). Serbuk daun melinjo diekstraksi dengan menggunakanair atau etanol 70% sebanyak 300 ml kemudian ditempatkan pada labu soxhlet dan refluksdilakukan pada suhu 100˚C dengan lama waktu 5 jam. Sampel hasil refluks diambil filtratnya.
B.3. Proses Metodedigesti (Modifikasi Utomo, 2008)Serbuk daun melinjo sebanyak 100 gram ditambah air atau etanol 70 sebanyak 300 ml.Larutan dipanaskan diatas penan gas air pada suhu 40 – 50°C selama 30 menit sambil terus diadukdengan magnetik stirrer. Larutan kemudian dikumpulkan dan disaring diambil fitratnya.
B.4. PemekatanFiltratFiltrat yang diperoleh dipekatkan dengan menggunakan rotary vacuum evaporator padasuhu T=70°C hingga dihasilkan ekstrak pekat dengan volume 1/10 dari volume awal yang siapuntuk dianalisis.
AnalisisAnalisis yang dilakukan terhadap ekstrak daun melinjo meliputi rendemen, total fenol, totaltanin, aktivitas antioksidan dan komposisi asam lemak (GC-MS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KarakteristikDaunMelinjoDaun melinjo yang digunakan pada penelitian ini berwarna hijau tua. Daun melinjo terlebihdahulu dikeringkan dan dilakukan pengukuran kadar air. Pengeringan sampel dimaksudkan agardapat menghindari kontaminasi mikroba, karena kandungan air dalam suatu bahan akanmempengaruhi daya tahan bahan tersebut terhadap serangan mikroba. Kadar air dari daun melinjokering yaitu rata–rata sebesar 14,6%. Setelah daun melinjo kering digiling hingga menjadi serbuk,kadar air yang diperoleh rata-rata sebesar 8,7%. Bahan dengan kadar air tersebut dapat disimpandalam jangka waktu cukup lama. Hal ini karena kemungkinan bahan rusak oleh jamur pada saatpenyimpanan sangat kecil. Penghalusan dapat mempermudah proses ekstraksi. Semakin kecilbentuknya semakin besar luas permukaannya maka interaksi zat cair anekstraksi akan semakinbesar, sehingga proses ekstraksi akan semakin efektif. Zataktif dalam serbuk yang halus lebihmudah diekstrak oleh pelarut (Octavia, 2010). Hasil proses ekstraksi menggunakan pelarut air atauetanol 70% dengan tiga metode, yaitu maserasi, soxhletasi dan digesti diperoleh ekstrak yangmemiliki warna yang berbeda-beda. Hasil ekstraksi dapat dilihat pada Gambar 1 untuk pelarut airdan Gambar 2 untuk pelarut etanol 70%.
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Gambar 1. Ekstrak daun melinjomenggunakan pelarut air dengan berbagai metode (a.maserasi,b.soxhletasi, c. digesti)

(a) (b) (c)Gambar 2. Ekstrak daun melinjo menggunakan pelarut etanol 70% dengan berbagai metode(a.maserasi , b.soxhletasi, c. digesti).Pada Gambar 1a dan 1b warna dari ekstrak daun melinjo setelah proses ekstraksimenggunakan pelarut air dengan metode maserasi dan digesti adalah hijau kecoklatan sedangkandengan metode soxhletas imemiliki warna krem kecoklatan (Gambar 1c). Sedangkan hasil ekstrakdari daun melinjo menggunakan pelarut etanol 70% dengan ketiga metode ekstraksi berwarna hijaukehitaman (Gambar 2a, 2b dan 2c).
2. Rendemen Ekstrak Daun MelinjoRendemen menunjukkan banyaknya ekstrak yang dihasilkan dari proses ekstraksi daunmelinjo. Nilai rendemen dinyatakan sebagai persentase dengan cara membandingkan jumlahekstrak yang diperoleh dengan simplisia awal yang digunakan. Dari hasil penelitian diperolehrendemen ekstrak daun melinjo berkisar antara 11-19% (v/b) dengan rata-rata sebesar 16,52%(v/b). Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa jenis pelarut (J), metode ekstraksi (M) dan interaksiantara keduanya (JM) berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap rendemen ekstrak daun melinjo.Berdasarkan penelitian Kunarto (2014) rendemen kulit melinjo yang diperoleh 15,59%. Jikadibandingkan dengan hasil penelitian ini maka rendemen yang diperoleh lebih tinggi, hal inikemungkinan disebabkan karena jenis bahan baku yang digunakan berbeda terutama karenavarietas, lokasi tanaman melinjo, dan metode ekstraksi yang digunakan.Menurut Purnama (2012) semakin lama waktu ekstraksi dan semakin halus ekstraknya,maka semakin banyak pula rendemen yang didapatkan. Semakin besar perbandingan bahan bakudan pelarut yang digunakan, maka semakin banyak ekstrak kasar yang didapat. Untuk mendapatkanekstrak yang lebih banyak harus dilakukan ekstraksi yang lebih lama. Tingkat kepolaranpelarutyang digunakan sangat menentukan jumlah zat aktif karena pada proses ekstrak siber lakuprinsip “like dissolve like” dimana zat hanya akan terlarut dengan baik dan terekstrak apabilapelarut yang digunakan memiliki tingkat kepolaran yang sama.
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3. Total FenolFenol adalah senyawa dengan gugus OH yang terikat pada cincin aromatik. MenurutYuswantina (2009) di dalam Dewi (2011) senyawa alami antioksidan tumbuhan umumnya adalahsenyawa fenolik yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin dantokoferol. Menurut Permadi (2006) di dalam Dewi (2011) kandungan kimia yang terdapat pada bijidan daun melinjo yaitu saponin, flavonoid dan tanin.Dari hasil penelitian diperoleh total fenol ekstrak daun melinjo berkisar antara 0,039 mgGAE/ml sampai 0,085 mg GAE/ml dengan rata-rata sebesar 0,065 mg GAE/ml. Setiap tanamanmemiliki sifat tersendiri dalam ektraksi senyawa fenolik, sehingga pada tanaman yang berbedamembutuhkan kondisi ekstraksi yang berbeda untuk memperoleh kandungan senyawa fenolik yangmaksimal (Chairinos et al., 2007 di dalam Dewi, 2011). Menurut Liyana dan Shahidi (2004);Nobreetal., (2005) di dalam Dewi (2011) ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses ekstraksidan kualitas senyawa fenolik bioaktif yang diekstrak,yaitu jenis pelarut, konsentrasi pelarut, ukuranpartikel, suhu, pH, dan waktu ekstraksi.Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa jenis pelarut (J), metode ekstraksi (M), dan interaksiantara keduanya (JM) berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap total fenol dari ekstrak daunmelinjo (Lampiran 8b). Berdasarkan penelitian Bhatdan Yahya (2014) dari hasil total fenol ekstraktepung biji melinjo yang menggunakan pelarut air dan etanol juga tidak berpengaruh nyata (P>0,05)yaitu sebesar 12,6 mg GAE/100 g dan 15,1 mg GAE/100 g. Total fenol yang diperoleh dalampenelitian Bhat dan Yahya (2014) lebih tinggi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh bahan baku yangberbeda, tempat tumbuh, persiapan sampel dan metode ektraksi yang digunakan.
4. Total TaninPengukuran total tanin menggunakan metode titrasi oksidasi yaitu dengan menggunakansenyawa pengoksidasi kalium permanganat. Penentuan kadar tanin dalam metode ini adalahberdasarkan jumlah gugus pada senyawa tanin. Struktur senyawa tanin memiliki gugus hidroksillebih dari satu yang menyebabkan tanin cenderung bersifat polar. Oleh karena itu pelarut yangdigunakan sebaiknya juga bersifat polar untuk dapat mengekstrak senyawa tanin (Ummah, 2010).Dari hasil penelitian diperoleh total tanin dalam ekstrak daun melinjo berkisarantara 2,08-11,44% dengan rata- rata sebesar 5,81%. Dari hasil sidik ragam menunjukkan bahwa metodeekstraksi dan interak sijenis pelarut dan metode ekstraksi berpengaruh tidak nyata (P> 0,05)terhadap total tanin dari ekstrak daun melinjo, sedangkan jenis pelarut (J) berpengaruh nyata(P≤0,05) terhadap total tanin dari ekstrak daun melinjo yang dihasilkan. Pengaruh jenis pelarut danmetode ekstraksi terhadap total tanin ditunjukkan padaGambar 3.

Gambar 3. Pengaruh jenis pelarut (J) terhadap total tanin ekstrak daun melinjo pada BNT 0,05 3,12,KK =51,16% (Nilai yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan perbedaan yang tidak nyata).
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Hasil uji BNT0,05 terhadap total tanin ekstrak daun melinjo menunjukkan bahwa jenispelarut menggunakan etanol 70% menghasilkan total tanin yang lebih tinggi (7,63%) yang berbedanyata jika dibandingkan dengan hasil ekstraksi menggunakan air (3,99%). Sifat kepolaran pelarutyang berbeda menyebabkan kemampuan untuk mengekstrak tanin pun berbeda pula. Menurut Bhatdan Yahya (2014) tanin menunjukkan sifat hidrofobik terutama disebabkan oleh adanya cincinbenzena dalam molekulnya, karena cincin benzene bersifat hidrofobik, diduga total tanin yangdihasilkan lebih banyak bila diekstrak dengan menggunakan pelarut etanol 70%, sehinggakemungkinan tingkat kepolaran tanin lebih mendekati etanol 70%. Hal ini sesuai dengan hasilpenelitian Sulastri (2009) dimana tanin yang diperoleh dari biji pinang sirih lebih tinggi kadarnyajika diekstrak menggunakan etanol yaitu8,53%, sedangkan pelarut air 6,45%. Begitu juga padapenelitian Bhat dan Yahya (2014) tanin yang ada dalam ekstrak tepung biji melinjo juga lebih tinggimenggunakan pelarut etanol yaitu 35,6 mg CE/100g, dibandingkan dengan pelarut air sebesar16,1mg CE/100g.
5. Aktivitas AntioksidanAktivitas antioksidan adalah kemampuan senyawa anti radikal untuk menangkap radikalbebas, akibatnya kerusakan pada sel dapat dihambat(Selawa et al., 2013). Dari hasil penelitiandiperoleh aktivitas antioksidan daun melinjo berkisarantara 38,54-83,33% dengan rata-rata sebesar58,25%. Analisis aktivitas antioksidan ekstrak daun melinjo pada penelitian ini menggunakanmetode DPPH (2,2-difenil-I–pikrilhidrazil). Reduksi DPPH terhadap antioksidan akan menghasilkanpenurunan absorbansi pada panjang gelombang 500-530 nm. Semakin banyak DPPH yang tereduksioleh antioksidan maka aktivitas antioksidan akan semakin besar. Penelitian ini menggunakanpanjang gelombang 517 nm yang merupakan panjang serapan maksimun DPPH. Ekstrak daunmelinjo yang direaksikan dengan larutan DPPH, mengubah warna ungu dari larutan DPPH menjadikuning keemasan.Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa metode ekstraksi (M) berpengaruh tidak nyataterhadap aktivitas antioksidan daun melinjo, sedangkan jenis pelarut (J) dan interaksi jenis pelarutdan metode ekstraksi (JM) berpengaruh sangat nyata (P≤0,01) terhadap aktivitas antioksidanekstrak daun melinjo. Pengaruh interaksi jenis pelarut dan metode ektraksi terhadap aktivitasantioksi dan ekstrak daun melinjo ditunjukkan pada Gambar4.

Gambar 4. Interaksi antara jenis pelarut (J) dan metode ektraksi (M) terhadap aktivitas antioksidan daunmelinjo pada BNT 0,05=17,78, KK= 17,72% (Nilai yangdi ikuti oleh huruf yang sama menunjukkan perbedaanyang tidak nyata)Hasil uji BNT0,05 menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan tertinggi diperoleh padakombinasi perlakuan pelarut air dengan metode soxhletasi (J1M2) yaitu 80,45%, dibandingkandengan perlakuan pelarut etanol 70% dengan metode soxhletasi (J2M2) yang memiliki aktivitasantioksidan terendah yaitu30,10%. Pengaruh metode ekstraksi terhadap aktivitas antioksidanekstrak daun melinjo berbeda-beda tergantung pada jenis pelarut yang digunakan dalam proses
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ekstraksi. Menurut Sultana (2009) aktivitas antioksi dan pada daun kelor dan daun lidah buayalebih tinggi jika diekstrak dengan metode soxhletasi dibandingkan dengan metode maserasi,terlepas dari bahan tanaman dan pelarut yang digunakan. Diduga karena proses ekstraksi denganpelarut panas lebih efisien dalam memperoleh komponen antioksidan dalam tanaman tersebut.Pada Gambar 4 juga dapat dilihat bahwa aktivitas antioksi dan ekstrak daun melinjo denganmenggunakan pelarut air, baik dengan metode maserasi (M1), soxhletasi (M2) dan digesti (M3) lebihtinggi dibandingkan dengan menggunakan pelarut etanol 70%. Diduga komponen antioksidan yangterekstrak oleh pelarut air memiliki gugus hidroksil (-OH) yang jauh lebih banyak, sehinggamenyebabkannya lebih larut air bila dibandingkan komponen antiok sidan yang terekstrakmenggunakan pelarut etanol 70%. Menurut Wijaya (2010) gugus hidroksil (-OH) pada komponenantioksidan merupakan gugus yang berperan dalam menstabilkan radikal bebas. Semakin banyakgugus hiroksil yang dimiliki oleh komponen antioksidan makasemakin banyak elektronyang dapatditransfer untuk menstabilkan radikal bebas. Dikarenakan gugus OH lebih bersifat hidrofiliksehingga lebih memungkinkan pelarut air untuk mengikat komponen antioksidan.Menurut Oktaviana (2010), perbedaan dari hasil antioksidan yang dihasilkan umumnyadisebabkan antara lain oleh sifat antioksidan yang rentan terhadap suhu, oksigen, pH, peroksida dancahaya. Dugaan laindisebabkan oleh senyawa antioksi dan yang mudah terdekomposisi sehinggamenyebabkan penurunan aktivitas antioksidannya. Sedangkan hasil dari pelarut etanol 70 %menggunakan metode soxhletasi memiliki aktivitas antioksidan terendah, diduga karena alat soxhletyang digunakan tidak memiliki pengontrol suhu. Suhu yang digunakan diperkirakan mencapai 80-90°C,yaitu suhudi atas titik didih etanol yang hanya 78°C.
6. Komposisi Kimia Ekstrak Daun MelinjoKomposisi kimia ekstrak daun melinjo dianalisa menggunakan Gas Chromatography-Mass
Spectra (GC-MS). Analisis komposisi kimia dilakukan pada 2 (dua) sampel ekstrak daun melinjoyang diperoleh dengan metode soxhletasi menggunakan pelarut air dan etanol 70%. Pemilihan iniberdasarkan persentase tertinggi dan terendah dari uji aktivitas antioksidan. Kromatogram hasilanalisis komposisi kimia daun melinjo menggunakan metode soxhletasi dengan pelarut air dapatdilihat pada Gambar 5, sedangkan kromatogram hasil analisis komposisi kimia daun melinjometode soxhletasi dengan pelarut etanol 70% dapat dilihat pada Gambar 6.Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa ekstrak daun melinjo menggunakan metode soxhletasidengan pelarut air memiliki empat komponen utama yaitu9- octadenoic acid atau lebih dikenaldengan nama asam oleat (47,09%), 9,12–octadecadienoic acid atau asam linoleat (38,89%),
hexadecanoic acid atau asam palmitat (8,18%), dan octadecanoic acid atau asam stearat (5,84%).Pada Gambar 6 juga dapat dilihat ekstrak daun melinjo yang menggunakan metode soxhletasidengan pelarut etanol 70% juga memiliki empat komponen utama. Perbedaan keduanya hanya padapersentase relatif dari setiap komponen yaitu asam oleat (43,89%), asam linoleat (36,41%), asampalmitat (13,62%), dan asam stearat (6,07%).

Gambar 5. Kromatogram komposisi kimia daun melinjo hasil ektraksi metode soxhletasi dengan menggunakanpelarut air
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Hasil GC-MS ekstrak daun melinjo dengan menggunakan pelarut air jika dilihat dari asamlemak tak jenuhnya yaitu asam oleat dan linoleat memiliki persentase relatif lebih tinggidibandingkan dengan pelarut etanol 70%. Namun asam lemak jenuh seperti asam palmitat danstearat presentasi relatifnya lebih rendah dibandingkan dengan pelarut etanol. Menurut Ketaren(2008) daya kelarutan asam lemak biasanya lebih tinggi dari komponen gliseridanya, dan dapatlarut dalam pelarut organik yang bersifat polar dan nonpolar. Semakin panjang rantai karbonnyamaka semakin sukar larut dalam pelarut polar. Minyak dan lemak yang tidak jenuh lebih mudahlarut dalam pelarut organik yang bersifat polar (air) dari pada asam lemak jenuh dengan panjangrantai karbon yang sama. Asam lemak yang derajat ketidakjenuhannya tinggi akan lebih mudahlarut dalam pelarut polar dari pada asam lemak dengan derajat ketidakjenuhan rendah.

Gambar 6.Kromatogram komposisi kimia daun melinjo hasil ektraksi metode soxhletasi dengan menggunakanpelarut etanol 70%.Menurut Carey dan Sundberg (2007) di dalam Efanny (2012) air merupakan pelarut palingpolar dengan konstan tadi elektrik sebesar 80, sedangkan etanol70% memiliki konstanta dielektriksebesar 45. Sehingga kepolaran air lebih tinggi dibandingkan dengan etanol. Halinilah yangmenyebabkan asam lemak tak jenuh (oleat dan linoleat) pada pelarut air memiliki persentase relatiflebih tinggi dibandingkan pelarut etanol 70%. Secaralengkap hasil GC-MS dari ekstraksi daunmelinjo menggunakan metode soxhletasi dengan pelarut air dan etanol 70% dapat dilihat padaTabel 1 dan 2.Hasil GC-MS pada Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa hanya terdapat 4 komponen atausenyawa pada ekstrak daun melinjo. Berdasarkan hasil tersebut senyawa yang teridentifikasimerupakan golongan asam lemak tak jenuh dan asam lemak jenuh. Hal ini sedikit berbeda denganpenelitian Berry (1980) yang memiliki 9 komponen utama pada daun melinjo yang direbus selama30 menit dan diekstrak dengan pelarut petroleu meter.Tabel 1. Komposisi kimia ekstrak daun melinjo ekstraksi soxhletasi dengan menggunakan pelarutair yang teridentifiksi denganmenggunakan GC- MSNoPuncak Waktu Retensi(menit) Senyawa Jumlah Atom C Relatif (%)1 28,813 Hexadecanoicacid(asam palmitat) C16:0 8,182 33,304 Octadecanoicacid(asam stearat) C18:0 5,843 33,703 9-octadecanoicacid (asamoleat) C18:1 47,094 34,635 9,12-octadecanoic(asam linoleat) C18:2 38,89
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Tabel 1. Komposisi kimia ekstrak daun melinjo ekstraksi soxhletasi dengan menggunakan pelarutetanol 70% yang teridentifiksi dengan menggunakan GC- MSNoPuncak Waktu Retensi(menit) Senyawa Jumlah Atom C Relatif (%)1 28,790 Hexadecanoicacid(asam palmitat) C16:0 13,622 33,294 Octadecanoicacid(asam stearat) C18:0 6,073 33,696 9-octadecanoicacid (asamoleat) C18:1 43,894 34,628 9,12-octadecanoic(asam linoleat) C18:2 36,41
Jika dibandingkan komposisi kimia ekstrak daun melinjo dalam penelitian ini dengan hasilpenelitian Berry (1980) maka ada 4 (empat) dari 9 (sembilan) kompenen yang sama, tetapi denganpersentase relatif yang berbeda. Komponen-komponen tersebut adalah asam palmitat (10,97%),asam stearat (3,30%), asam oleat (11,77%) dan asam linoleat(8,42%), sedangkan komponen yangberbeda yaitu asam palmitoleat (1,60%), dihirosterkulat (2,92%), asam linolenat dan asam arakidat(15,27%), malvalat (35,23%), dan asam sterulat (10,54%). Perbedaan komponen ini dapatdipengaruhi oleh perbedaan kondisi iklim, tanah tempat tumbuh, umur panen, metode ekstraksiyang digunakan, dan jenis pelarut.

KESIMPULANRendemen ekstrak daun melinjo berkisar antara11-19% (v/b) dengan rata-rata sebesar16,52% (v/b), total fenol berkisar antara 0,039-0,085 mg GAE/ml dengan rata-rata sebesar 0,065mg GAE/ml dan total tanin berkisar antara 2,08-11,44% dengan rata- rata sebesar 5,81%. Hasil GC-MS ekstrak daun melinjo menggunakan metode soxhletasi dengan pelarut air atau etanol 70%memiliki 4 komponen yaitu asam palmitat, asam stearat, asam oleat dan asam linoleat. Perlakuanterbaik dilihat dari uji aktivitas antioksidan adalah kombinasi perlakuan metode soxhletasi denganpelarut air (J1M2) dengan rendemen ekstrak 17,67% (v/b), aktivitas antioksidan 80,45%, total fenol0,058 mg GAE/ml, dan total tanin 3,99 %.
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