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Abstrak  
 

Isoflavon dalam ampas tahu terdiri atas komponen polar (terikat gula atau glikon) dan komponen nonpolar (tidak terikat 
gula atau aglikon). Isoflavon diperoleh melalui ekstraksi dengan pelarut organik dan HCL secara maserasi.. Penelitian bertujuan 
menentukan jenis pelarut yang dapat menghasilkan isoflavon dengan aktivitas antioksidan terbaik dan mengetahui stabilitasnya 
terhadap suhu pengolahan pangan . Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen deskriptif diikuti dengan analisis 
regresi. Perlakuan yang dicoba adalah pelarut etanol (polar), etil asetat (semi-polar), dan heksan (nonpolar),  pada masing-masing 
pelarut  ditambahkan HCL 4N sehingga rasio ampas tahu : pelarut organik : HCl = 2 : 8 : 1. Karakteristik  yang diamati adalah 
rendemen ekstraksi, aktivitas antioksidan dihitung sebagai waktu induksi, stabilitas terhadap panas dari antioksidan pada suhu 
pasteurisasi dan sterilisasi komersial, serta konsentrasi komponen daidzein (aglikon) dari  isoflavon dengan HPLC.  

Ekstrak etil asetat merupakan ekstrak terbaik yang memiliki rendemen sebesar 19,0267%,  waktu induksi  (hari ke-12) 
lebih rendah dari BHT (>12 hari), jumlah komponen daidzein sebanyak 2,28 µg/100g tepung. Setelah dipanaskan pada suhu 
pasteurisasi serta sterilisasi komersil,  aktivitas antioksidan ekstrak etil asetat menurun sampai 50 % yang ditunjukkan dengan 
penurunan waktu induksi dari 12 hari menjadi 6 hari . 

  
Kata kunci : Isoflavon, pelarut organik, aktivitas antioksidan. 

 
 

Abstract  
 

Isoflavone in okara (tofu waste) contains polar components conjugated with glycoside or glycones and non-polar 
components which are aglycones. Isoflavone can be extracted by organic solvent maceration extraction.. This research aims at 
establishing the most suitable  organic solvent that could yield isoflavone with the best antioxidant activity. A descriptive 
experimental method was employed followed by regression analyses. The experiment consisted three treatments and replications. The 
treatments ethanol (polar solvent), ethyl acetate (semi-polar solvent), and hexane (non polar solvent) with addition of HCL 4N. The 
characteristics of the isoflavone extracts observed were yield, antioxidant activity, antioxidant heat stability test at pasteurization and 
sterilization temperatures and isoflavone components  by HPLC.  

The best result was obtained in the ethyl acetate extract. The ethyl acetate extract yield was 19,0267% with an induction 
period for antioxidant activity attained at day  12 which was lower than standard’s (BHT) induction period and contained  2,28 µµµµg 
daidzein/100g okara (db/db).  Heat stability of antioxidant after reached pasteurization and sterilization temperatures was deacreas up 
to 50 % which showed  by induction period  deacreasing  from 12 days to 6 days. 

 
Key words : Isoflavon, organic solvent, antioxidant activity. 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Kesadaran masyarakat akan pentingnya 
kesehatan telah meningkat secara nyata dalam 
dasa warsa terakhir ini (Golberg, 1994). 
Kenyataan ini menuntut suatu bahan pangan 
tidak hanya sekedar bergizi dan lezat, tetapi juga 
mempunyai khasiat menguntungkan bagi 
kesehatan, yang dikenal dengan istilah pangan 
fungsional. Pangan fungsional adalah 
bahan pangan yang mengandung senyawa atau 
komponen yang berkhasiat bagi kesehatan. 
Senyawa atau komponen tersebut antara lain  
serat pangan, oligosakarida, gula alkohol, asam 
amino, peptida, protein, glikosida, alkohol, 
isoprenoida vitamin, kolin, mineral, bakteri asam 

laktat, asam lemak tidak jenuh, dan antioksidan 
(Golberg, 1994). Senyawa golongan glikosida 
flavonoid yang berperan sebagai antioksidan 
terdapat dalam kedelai. Senyawa flavonoid 
tersebut adalah dari golongan isoflavon dengan 
kadar sekitar 0,25% (Snyder dan Kwon, 1987; 
Shahidi dan Naczk, 1995; Huang, Ho, dan Lee, 
1992).   
        Isoflavon berpotensi sebagai pelindung 
dan pencegah penyakit-penyakit kardiovaskular, 
kanker dan osteoporosis (Schmildl dan labuza, 
2000), sehingga isoflavon dapat dimanfaatkan 
sebagai komponen pangan agar menjadi pangan 
fungsional. Salah satu sumber isoflavon yang 
belum dimanfaatkan secara optimal adalah 
ampas tahu. Ampas tahu merupakan limbah 
padat hasil penyaringan bubur kedelai pada 
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pembuatan tahu. Ampas tahu umumnya 
digunakan sebagai pakan ternak.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
memperoleh ekstrak kasar isoflavon dengan 
rendemen ekstraksi yang tinggi serta yang 
memiliki aktivitas antioksidan tertinggi baik 
sebelum maupun setelah perlakuan panas. 
 
 

METODOLOGI 
 

Bahan dan Alat 
Bahan utama yang digunakan pada 

penelitian ini adalah limbah ampas tahu yang 
didapatkan dari produsen tahu di desa Cibuntu 
Pasirkoja Bandung. Bahan penunjang yang 
digunakan adalah bekatul dan BHT teknis. 
Bahan kimia yang dibutuhkan adalah etanol, etil 
asetat, heksan, HCl, natrium tiosulfat, kalium 
yodida, khloroform, asam asetat glasial, metanol 
absolut, isooktan dan akuades.  

Alat yang akan digunakan adalah 
magnetic stirer  hot plate, penyaring vakum, 
Rotavapor vakum, cawan porselen, timbangan 
listrik, water-bath, autoclave, oven listrik, 
desikator, Spektroskop UV-VIS dan HPLC serta 
alat-alat gelas untuk analisis. 
 
Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode eksperimental deskriptif diikuti 
dengan analisis regresi. Percobaan terdiri dari 3 
perlakuan pelarut yang diulang sebanyak tiga 
kali yaitu : 
A    : etanol teknis  
B    : etil asetat teknis  
C      : heksan teknis 
Analisis Regresi dilakukan dengan bantuan 
program SPSS Vol. 1.1. Analisis Regresi Non-
Linier seperti parabola kuadratik atau eksponen 
digunakan apabila Analisis Regresi Linier 
Sederhana tidak dapat digunakan untuk 
menganalisis data yang dihasilkan  
 
Pra-perlakuan Sampel 

Pra-perlakuan Sampel adalah pengeringan 
vakum ampas tahu pada suhu 500C selama + 40-
48 jam untuk 3 kg ampas tahu. Ampas tahu 
mengandung kadar air sebanyak + 81,33%,. 
Ampas tahu kering kemudian digiling untuk 
memperluas permukaan ekstraksi. 

 
 
 

Ekstraksi Isoflavon dari Limbah Ampas 
Tahu.  

Ekstraksi dilakukan dengan metode 
maserasi modifikasi metode Hammers Smith dan 
Pratt (1978) dalam Tensiska (2000) serta 
Handayani (2005). Langkah kerja ekstraksi 
maserasi yang dilakukan adalah pencampuran 40 
gram tepung ampas tahu dengan 160 ml pelarut 
teknis (etanol, etil asetat, atau heksan) + 20 ml 
HCL 4N teknis (8 : 1) selama 2 jam dengan 
menggunakan magnetic stirer. Selama proses 
pencampuran ini, terjadi pemutusan ikatan 
hemiasetal dalam komponen isoflavon glikon 
(polar/terikat gula) sehingga gugus glikosida 
(gula) dalam komponen glikon terlepas dan 
akhirnya komponen glikon berubah struktur 
menjadi komponen aglikon (nonpolar).  

Campuran ini disimpan dalam refrigerator 
selama 18 jam untuk maserasi. Selama ekstraksi 
maserasi, terjadi pembebasan komponen aglikon 
(nonpolar/bebas gula) dari ampas tahu yang 
sebelumnya telah dihidrolisis oleh HCl. 
Ekstraksi maserasi dalam refrigerator bertujuan 
untuk mengkristalisasi glikon (polar/terikat gula) 
yang tersisa sehingga pada proses ekstraksi 
diharapkan komponen utama yang terekstraksi 
adalah komponen aglikon yang memiliki 
aktivitas antioksidan lebih tinggi dibandingkan 
komponen glikon (Murami, 1984 dalam 
Nugroho, 2004; dan Fleury, et al dalam Huang; 
Ho dan Lee, 1992).  

Campuran kemudian disaring vakum 
dengan kertas saring, hasil penyaringan ini 
adalah filtrat I dan ampas. Ampas penyaringan 
kemudian di campur kembali dengan pelarut 
teknis (etanol, etil asetat, atau heksan) + HCL 4N 
teknis (Ampas : pelarut : HCL teknis = 2 : 8 : 1) 
selama 1 jam dengan menggunakan magnetic 
stirer hot plate  pada suhu 400C. Pencampuran 
kedua ini dilakukan pada suhu 400C dengan 
tujuan untuk mempercepat reaksi pemutusan 
ikatan gugus glikosida dari komponen glikon 
(polar/terikat gula) agar berubah strukturnya 
menjadi bentuk komponen aglikon 
(nonpolar/bebas gula), selain itu komponen 
glikon yang sulit dilepaskan dari gugus 
glikosidanya, pada tahap ini akan turut 
diekstraksi oleh pelarut. Campuran kemudian 
dimaserasi kembali dalam refrigerator selama 18 
jam kemudian disaring vakum kembali, dari 
penyaringan ini akan dihasilkan ampas dan filtrat 
II. Filtrat I dan filtrat II dicampurkan dan 
dirotavapor vakum untuk memisahkan pelarut 
pada suhu 500C. Ekstrak kasar isoflavon 
kemudian dipekatkan dengan waterbath pada 
suhu 500C.   
Penghitungan Rendemen Ekstrak Kasar 
Isoflavon. 
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Rendemen dihitung dengan cara membagi 
berat akhir ekstrak kasar isoflavon setelah 
dikeringkan dengan  berat awal yaitu berat 
tepung ampas tahu (40 gram).  
 
Pengujian Aktivitas Antioksidan Ekstrak 
Kasar Isoflavon  

Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan 
dengan mengukur bilangan peroksida (Shahidi 
dan Wanasundara, 1997) dan kadar diene 
terkonyugasi (Chan dan Levett, 1997 dalam 
Frankel et al, 1994)�.  Hasil pengujian aktivitas 
antioksidan isoflavon tersebut kemudian 
dibandingkan dengan aktivitas antioksidan BHT 
sebagai standar. Medium yang digunakan dalam 
pengujian aktivitas antioksidan ini adalah 
minyak bekatul murni yang diekstrak dari 
bekatul. Sebagai kontrol adalah minyak bekatul 
murni tanpa penambahan antioksidan  

Dalam percobaan  digunakan minyak 
bekatul karena minyak bekatul murni kaya akan 
asam lemak tidak jenuh yang bersifat sangat 
tidak stabil karena mudah teroksidasi.  

 
Pengujian Stabilitas Ketahanan Panas 
ekstrak Kasar Antioksidan pada Suhu 
Pasteurisasi dan Sterilisasi Komersial.  

Pengujian stabilitas panas dilakukan pada 
suhu pasteurisasi (750C selama 15 detik ) dan 
sterilisasi komersial (1210C pada tekanan 15psi 
selama 15 menit ) untuk mengetahui pengaruh 
proses termal pada aktivitas antioksidan ekstrak 
kasar isoflavon yang didapatkan. Media yang 
digunakan untuk pegujian stabilitas ketahanan 
panas ini adalah propilen glikol. Propilen glikol 
umum digunakan untuk menguji stabilitas panas 
baik untuk produk pangan ataupun farmasi.  
 
Pengujian komponen senyawa isoflavon  

Pengujian dilakukan secara kuantitatif 
dengan menggunakan HPLC (High Performance 
Liquid Chromatography) karena sifat isoflavon 
yang tidak mudah menguap (Harbone, 1992) dan 
tidak stabil secara termal (Fleury et al, 1992 
dalam  Huang  et al. 1992).  

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Ampas tahu dan tepung ampas tahu yang 
digunakan memiliki kadar air dan rendemen 
seperti tercantum pada Tabel 1. 
 
 
 
 

Tabel 1. Kadar Air dan Rendemen Ampas Tahu dan 
Tepung Ampas Tahu yang digunakan  

Pengamatan Ampas Tahu 
(%) 

Tepung Ampas 
Tahu (%) 

Kadar Air 81,33 10,51 
Rendemen - 19,29 

 
Pengeringan ampas tahu dilakukan 

untuk mengurangi kadar air yang dapat 
menurunkan efisiensi proses ekstraksi senyawa 
isoflavon. Kandungan air yang tinggi pada hasil 
ekstraksi akan membuat proses pemekatan 
menjadi sulit karena air memiliki titik didih yang 
lebih tinggi dibandingkan pelarut organik yang 
digunakan. Pengeringan ampas tahu dilakukan 
pada suhu 500C sampai berat konstan. Kondisi 
ini tercapai pada lama pengeringan 48-50 jam.  
 
Rendemen ekstrak kasar isoflavon. 

Perhitungan rendemen dilakukan untuk 
mengukur efektivitas jenis pelarut  untuk  
mengekstrak komponen isoflavon. Rendemen 
ekstrak kasar isoflavon dapat dilihat pada Tabel 
2. 

 
Tabel 2. Rendemen Ekstrak Kasar Isoflavon. 

Jenis Pelarut Rendemen (%) 
Etanol (A) 4,31 
Etil Asetat (B) 19,03 
Heksan (C) 3,27 

Rendemen ekstraksi terbesar diperoleh 
dengan pelarut etil asetat, diikuti dengan etanol, 
dan heksan. Besarnya rendemen ekstraksi 
dengan pelarut-etil asetat mungkin disebabkan 
oleh sifat etil-asetat yang semipolar sehingga 
dapat mengekstrak komponen glikon yang polar 
dan komponen aglikon yang nonpolar pula 
sehingga ekstrak ini memiliki rendemen 
ekstraksi yang besar (Harwood dan Moody, 
1989). 
 
Aktivitas Antioksidan ekstrak kasar 
isoflavon. 

Aktivitas antioksidan ekstrak isoflavon yang 
diperoleh  pada penelitian ini diukur dengan 
bilangan peroksida dan kadar diene 
terkonyugasi. Kedua metode ini sama-sama 
mengukur produk primer dari hasil reaksi antara 
radikal lipid dengan antioksidan isoflavon. 
Produk primer dari reaksi ini adalah senyawa 
hidroperoksida.  
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Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kasar 
Isoflavon dengan Pengukuran Bilangan 
Peroksida 

Grafik hubungan konsentrasi 
hidroperoksida dengan lama  pengamatan 
menggambarkan aktivitas antioksidan isoflavon 
(Gambar 1). 
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KETERANGAN : 
A (ekstrak etanol)   
Y  =-0,0420 X2 + 0,7571 X  +  0,8957            R2 = 0,942 
B (ekstrak etil asetat)  
Y  = -0,01876 X2 + 0,4854 X  +  0,9505         R2 = 0,939 
C (ekstrak heksan) 
Y  = -0,01625 X2  + 0,3269 X  +  1,3085        R2 = 0,642 
Kontrol 
Y = 1,5638 + 0,7166X - 0,0474X2                           R2 = 0,8675   
Standar/BHT  
Y = 0,0981X - 1,2664                R2 = 0,934   

 
Gambar 1. Hubungan Amtara Lama Penyimpanan dengan   

Produksi Hidroperoksida(Mek/Kg minyak) 
 

Aktivitas antioksidan yang tinggi 
ditunjukkan dengan rendahnya jumlah 
konsentrasi hidroperoksida yang terbentuk 
selama penyimpanan. Pada Gambar 1 tampak 
bahwa selama penyimpanan, semua ekstrak 
isoflavon (ekstrak etanol, ekstrak etil asetat, dan 
ekstrak heksan) memiliki kemampuan sebagai 
antioksidan yang ditunjukkan dengan bilangan 
peroksida yang lebih rendah dibandingkan 
kontrol (minyak bekatul tanpa penambahan 
antioksidan). BHT yang dipakai sebagai standar  
antioksidan memiliki aktivitas terbaik. Ekstrak 
isoflavon yang aktivitas antioksidannya  
mendekati aktivitas antioksidan BHT adalah 
ekstrak etil asetat. 

Kriteria lain yang digunakan untuk 
menentukan proteksi antioksidan isoflavon 
adalah waktu induksi yaitu waktu konsentrasi 
hidroperoksida mencapai keadaan maksimal 
dalam media minyak. Pasca waktu induksi, 
konsentrasi hidroperoksida akan menurun. 
Penurunan konsentrasi hidroperoksida ini terjadi 
karena sebagian hidroperoksida  terurai menjadi 
senyawa  aldehid, keton, hidrokarbon dan 
alkohol. Senyawa-senyawa ini adalah produk 
sekunder dari reaksi autooksidasi (Shahidi dan 

Wanasundara, 1997). Waktu induksi masing-
masing sampel dapat dilihat pada Tabel 3.  
 
Tabel 3.Waktu Induksi Minyak Bekatul yang 

Ditambahkan Ekstrak Antioksidan Isoflavon  
dengan Pengukuran Bilangan Peroksida 

Hasil Ekstraksi 
Pelarut 

Waktu Induksi (Hari) 

Etanol (A) 9 
Etil Asetat (B) 12 
Heksan (C) 10 
Kontrol  7 
Standar/BHT Belum mencapai waktu induksi 

pada lama hari pengamatan 
 
BHT adalah antioksidan terbaik, karena 

memiliki waktu induksi paling lama. Ekstrak 
yang memiliki aktivitas antioksidan terbaik  
adalah ekstrak etil asetat.  

Lebih baiknya aktivitas antioksidan 
ekstrak etil asetat mungkin disebabkan oleh sifat 
etil asetat yang semi-polar (Harwood dan 
Moody, 1989) sehingga menyebabkan etil asetat 
dapat mengekstrak lebih banyak komponen 
isoflavon yang aktif sebagai antioksidan. 
 
Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kasar 
Isoflavon dengan Pengukuran Diene 
Terkonjugasi 

Grafik aktivitas antioksidan yang 
dinyatakan dengan hubungan antara konsentrasi 
hidropeoksida dengan lama hari pengamatan 
dapat dilihat pada Gambar 2 .  

Persamaan regresi dari setiap perlakuan, 
kontrol, dan standar menunjukkan pola 
persamaan kuadratik, kecuali pada standar yang 
merupakan peramaan garis linier. Perubahan 
model persamaan regresi linier pada standar 
(BHT) mungkin saja menjadi kuadratik apabila 
lama pengamatan diperpanjang.  
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Keterangan :  

A (ekstrak etanol)   R2 = 0,935 
Y  = -0,03329 E-05 X2  +  0,6982E-05 X  +  0,9632 E-05 
B (ekstrak etil asetat)  R2 =  0,940 
Y  = -0,01881 E-05 X2  +  0,4863E-05 X  +  0,9435 E-05 
C (ekstrak heksan)  R2 = 0,719 
Y  = -0,0111E-05 X2  + 0,2513E-05 X  +  1,38 E-05 
Kontrol  R = 0,8815 
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Y = - 0,0416E-05 X2  + 0,70656E-05 X + 2,108E-05 
Standar/BHT  R = 0,944 

Y = 0,0505E-05 X + 1,3033E-05  
    

Gambar 2 Hubungan Lama Penyimpanan dengan Konsentrasi 
Hidroperoksida (Mmol/Kg minyak) 

 

Ekstrak etanol (A), ekstrak etil asetat 
(B), dan ekstrak heksan (C) sama-sama memiliki 
proteksi yang baik terhadap senyawa 
hidroperoksida dalam minyak bekatul 
dibandingkan dengan kontrol. BHT adalah 
sampel dengan aktivitas antioksidan terbaik. 
Ekstrak isoflavon yang aktivitas antioksidannya 
mendekati BHT adalah ekstrak etil asetat (B).  
Hal tersebut dapat dilihat dari hampir 
berhimpitnya kurva ekstrak etil asetat (B) dengan 
BHT pada Gambar 2, meskipun pada akhirnya 
kurva ekstrak etil asetat (B) mengalami waktu 
induksi pada hari ke-12 yang  menunjukkan 
bahwa BHT memiliki proteksi antioksidan yang 
lebih baik dari ekstrak etil asetat (B). 
Perbandingan aktivitas antioksidan ekstrak dapat 
diketahui  dari waktu induksi masing-masing 
sampel yang dapat dihitung dari data pada 
Gambar 2. Waktu induksi masing-masing sampel 
dapat dilihat pada Tabel 4 

 
Tabel 4. Waktu Induksi Minyak Bekatul yang 

Ditambahkan Ekstrak Antioksidan 
Isoflavon  dengan Pengukuran Diene 
Terkonyugasi. 

Hasil Ekstraksi 
Pelarut 

Waktu Induksi (Hari) 

Etanol (A) 10 
Etil Asetat (B) 12 
Heksan (C) 11 
Kontrol  8 
Standar/BHT Belum mencapai waktu induksi 

pada hari pengamatan 
 
BHT adalah antioksidan terbaik karena 

memiliki waktu induksi paling lama serta 
konsentrasi hidroperoksida paling kecil                
(Tabel 4).  Ekstrak yang memiliki aktivitas 
terbaik adalah ekstrak etil asetat.  

Waktu induksi dari pengukuran 
bilangan peroksida dan diene terkonjugasi tidak 
jauh berbeda, sehingga kedua data ini saling 
mendukung bahwa ekstrak yang memiliki 
aktivitas antioksidan terbaik adalah ekstrak etil 
asetat.  
 
STABILITAS PANAS EKSTRAK KASAR 
ISOFLAVON 

 
Ekstrak kasar antioksidan isoflavon ini 

diarahkan untuk ditambahkan sebagai 
antioksidan dalam pembuatan minuman baik 

sistem aqueos maupun emulsi (o/w). Pengujian 
stabilitas panas dilakukan dengan pengujian 
aktivitas antioksidan setelah ekstrak diberi 
perlakuan pasteurisasi (750C selama 15 detik) 
dan sterilisasi komersil (1210C dalam tekanan 
15psi selama 15menit). Pengaruh proses thermal 
pada pengolahan pangan terhadap aktivitas 
antiokasidan isoflavon digunakan propilen glikol 
sebagai medium uji 

Pengujian kemampuan aktivitas 
antioksidan isoflavon pasca perlakuan panas 
dilakukan dengan menggunakan medium minyak 
bekatul.  

 
Suhu Pasteurisasi (750C selama 15detik) 

Pengukuran aktivitas antioksidan pasca 
perlakuan panas pada suhu pasteurisasi 
dilakukan dengan  analisis bilangan peroksida 
dan diene terkonyugasi.  
a. Analisis Bilangan Peroksida 

Konsentrasi hidroperoksida pasca 
perlakuan suhu pasteurisasi dapat dilihat pada 
grafik yang menyatakan stabilitas panas 
pasteurisasi ekstrak isoflavon (Gambar 3). 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0 2 4 6 8 10 12 14

Lama penyi mpanan ( har i )

 
Keterangan : 
A (ekstrak etanol)   
Y  = 0,110X3-1,3674 X2+4,3440  X  -  1,9760     R2 = 0,919        
B (ekstrak etil asetat)  
Y  =  0,14X3 - 2,2007X2 + 6,6927X   -  3,7200    R2 = 0,957 
C (ekstrak heksan) 
Y  = 0,1365X3 - 1,6403 X2+5,3104X - 2,8025    R2 = 0,95 
Standar/BHT 
Y = 0,08432X2  -  1,6211X   - 0,5537                   R2 = 0,852 

 
Gambar 3. Hubungan antara Lama Penyimpanan 

dengan Produksi Hidroperoksida  (mek/kg minyak) 

 
 Sampel yang memiliki stabilitas terbaik 
pada suhu pasteurisasi adalah BHT, tetapi 
diantara ketiga ekstrak etanol, etil asetat, dan 
heksan, ekstrak dengan stabilitas terbaik adalah 
ekstrak etil asetat. Hal ini sejalan dengan waktu 
induksi masing-masing ekstrak seperti yang 
tercantum pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Waktu Induksi Aktivitas Antioksidan 
Ekstrak Pada Suhu Pasteurisasi 
dengan Analisis Bilangan 
Peroksida. 

 

Hasil Ekstraksi Pelarut Waktu Induksi 
(Hari) 

Etanol (A) 4 
Etil Asetat (B) 5 
Heksan (C) 4 
Standar/BHT 9 

 
BHT adalah antioksidan terbaik dengan 

waktu induksi paling lama dan konsentrasi 
hidroperoksida paling kecil. Ekstrak yang 
memiliki stabilitas terbaik pada suhu pasteurisasi 
adalah ekstrak etil asetat. Setelah pasteurisasi 
terjadi penurunan aktivitas antioksidan yang 
cukup tajam yaitu sekitar 50 % sehingga dalam 
penggunaannya perlu dikombinasikan dengan 
antioksidan lain (Fleury et al, 1992).  

Nilai koefisien determinasi (R2) lebih 
dari 80% menunjukkan bahwa model yang 
dipakai sesuai sehingga jumlah konsentrasi 
hidroperoksida yang terbentuk atau stabilitas 
panas suhu pasteurisasi sangat dipengaruhi oleh 
lamanya waktu penyimpanan.  

 
b. Analisis Diene Terkonjugasi  

Konsentrasi hidroperoksida dalam minyak 
bekatul yang terbentuk pasca perlakuan 
pasteurisasi pada ekstrak isoflavon dapat dilihat 
pada  Gambar 4. 
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Keterangan : 
A (ekstrak etanol)       R2 = 0,931 
Y  = 0,09E-05X3-1,41E-05X2+4,55E-05X-2,26E-05          
B (ekstrak etil asetat)  R2 = 0,911 
Y  = 0,11E-05X3-2,002E-05X2+6,44E-05X-3,77E-05        
C (ekstrak heksan)      R2 = 0,954 
Y  = 0,12E-05X3-1,54E-05X2+5,003E-05X-2,05E-05 
Standar/BHT               R2 = 0,829 

Y = 0,07E-05X2 - 1,56E-05X-4,62E-06        
         

Gambar 4. Hubungan Lama Penyimpanan dengan Produksi 
hidroperoksida (mmol linoleat hidroperoksida/kg minyak) 

 
Sampel yang memiliki stabilitas terbaik 

pada suhu pasteurisasi adalah BHT, seperti 
tampak dari waktu induksi setiap ekstrak yang 

dihitung dari data pada Gambar 4. Waktu induksi 
setiap ekstrak tercantum pada Tabel 6. 
 
Tabel6. Waktu Induksi Ekstrak Suhu Pasteurisasi 

dengan Analisisis  Diene Terkonyugasi. 
 

Hasil Ekstraksi Pelarut Waktu Induksi 
(Hari) 

Etanol (A) 5 
Etil Asetat (B) 6 
Heksan (C) 4 
Standar/BHT 10 

 
BHT adalah antioksidan terbaik karena 

memiliki waktu induksi paling lama dan 
konsentrasi hidroperoksida paling kecil. Ekstrak 
yang memiliki stabilitas terbaik pada suhu 
pasteurisasi adalah ekstrak etil asetat. 
Berdasarkan uji stabilitas aktivitas antioksidan 
pada suhu pasteurisasi baik dengan 
menggunakan analisis bilangan peroksida 
maupun dengan analisis diene terkonyugasi 
dapat disimpulkan bahwa antara ketiga ekstrak 
tersebut, ekstrak etil asetat memiliki stabilitas 
antioksidan terhadap suhu pasteurisasi yang 
lebih baik dari kedua ekstrak lainnya.  

Ekstrak etil asetat memiliki proteksi 
lebih baik mungkin karena sifat etil asetat yang 
semi-polar sehingga dapat mengekstrak 
komponen isoflavon dalam jumlah yang lebih 
banyak  (Harwood dan Moody, 1989).  
 Waktu induksi  setelah pasteurisasi 
dengan kedua cara analisis tadi tidak jauh 
berbeda, sehingga menguatkan kesimpulan 
bahwa ekstrak yang memiliki stabilitas panas 
pasteurisasi terbaik adalah ekstrak etil asetat.  
 
Suhu Sterilisasi Komersial (1210C pada 
tekanan 15 psi selama 15 menit)  
a.  Analisis Bilangan Peroksida 

Pasca perlakuan sterilisasi komersial, 
konsentrasi hidroperoksida yang terbentuk dapat 
dilihat pada Gambar 5.  

Sampel dengan stabilitas terbaik 
terhadap suhu sterilisasi komersial adalah BHT. 
Ekstrak yang memiliki stabilitas antioksidan 
terbaik terhadap suhu sterilisasi komersial adalah 
ekstrak etil asetat.  Dari kurva pada Gambar 5  
diperoleh waktu induksi  yang disajikan pada 
Tabel 7. 
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Keterangan : 
A (ekstrak etanol)   
Y  = 0,12X3-1,76X2+5,49X–2,87   R2 = 0,891    
B (ekstrak etil asetat)  
Y  = 0,04X3-0,87X2+3,07X– 1,18   R2 = 1,00     
C (ekstrak heksan) 
Y  = 0,19X3-2,52X2+7,52X-4,08   R2 = 0,818    
Standar/BHT 
Y =  0,1425X2 - 2,2804X - 0,7171 R2 = 0,922      

 
Gambar 5. Hubungan antara Lama Penyimpanan 

dengan Produksi hidroperoksida (mek/kg minyak) 
 
 
Tabel 7.Waktu Induksi Aktivitas Antioksidan 

Ekstrak Pada Suhu Sterilisasi Komersial 
Berdasarkan Analisis  Bilangan 
Peroksida. 

 

Hasil Ekstraksi Pelarut Waktu Induksi 
(Hari) 

Etanol (A) 4 
Etil Asetat (B) 6 
Heksan (C) 4 
Standar/BHT 8 

 
Tabel 7menunjukan BHT adalah 

antioksidan terbaik karena memiliki waktu 
induksi yang paling lama. Ekstrak yang memiliki 
stabilitas terbaik terhadap suhu sterilisasi 
komersial adalah ekstrak etil asetat. Hal ini 
mungkin disebabkan oleh sifat etil asetat yang 
semipolar sehingga dapat mengekstrak 
komponen glikon yang polar dan aglikon yang 
nonpolar sehingga komponen antioksidan dalam 
setiap miligram ekstrak etil asetat lebih tinggi 
dibandingkan ekstrak lainnya (Harwood dan 
Moody, 1989)  

 
b. Analisis Diene Terkonyugasi 

Hasil uji stabilitas panas antioksidan 
ekstrak isoflavon yang dinyatakan oleh 
konsentrasi hidroperoksida selama 12 hari 
penyimpanan dilihat pada Gambar 6. 
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Keterangan : 
A (ekstrak etanol)   R2 = 0,905     
Y  = 0,11E-05X3-1,78E-05X2+5,55E-05X-2,91E-05              
B (ekstrak etil asetat)  R2 = 1,00       
Y  = 0,02E-05X3-0,93E-05X2+3,24E-05X–1,32E-05         
C (ekstrak heksan)  R2 = 0,818     
Y  = 0,16E-05X3 -2,51E-05X2+7,52E-05X–4,10E-05                 
Standar/BHT  R2 = 0,924 
                     Y =  0,14E-05X2-2,3E-05X-7,53E-06      
 
Gambar 6. Hubungan antara Lama Penyimpanan 
              dengan Produksi hidroperoksida  (mmol 

            linoleat hidroperoksida/kg minyak) 
 
BHT adalah antioksidan yang memiliki 

stabilitas panas terbaik terhadap suhu sterilisasi 
komersial. Ekstrak yang memiliki stabilitas 
terbaik pada suhu sterilisasi komersial, ternyata 
adalah ekstrak etil asetat  (Tabel 8). 
 
Tabel 8. Waktu Induksi Aktivitas Antioksidan 

Pada Suhu Sterilisasi Komersial 
dengan Analisis  Diene 
Terkonyugasi. 

Hasil Ekstraksi Pelarut Waktu Induksi 
(Hari) 

Etanol (A) 5 
Etil Asetat (B) 6 
Heksan (C) 4 
Standar/BHT 8 

 
 
Aktivitas antioksidan terhadap suhu 

sterilisasi komersial baik dengan analisis 
bilangan peroksida maupun analisis diene 
terkonyugasi  menunjukkan bahwa diantara tiga 
ekstrak, ekstrak etil asetat memiliki stabilitas 
terhadap suhu sterilisasi komersial yang terbaik. 
Hal ini mungkin disebabkan oleh sifat etil asetat 
yang semipolar (Harwood dan Moody, 1989).  
Yang menyebabkan etil asetat dapat mengekstrak 
lebih banyak komponen isoflavon sehingga 
kemampuan ekstrak dalam mendonorkan 
hidrogennya dapat lebih tinggi.  

Uji stabilitas isoflavon baik terhadap 
suhu pasteurisasi maupun sterilisasi komersial 
menunjukan bahwa stabilitas panas antioksidan 
isoflavon kurang baik.  Hal ini dapat dilihat 
dengan membandingkan periode induksi 
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sebelum pemanasan (Tabel 3 dan 4) dengan 
setelah pemanasan pada suhu  pasteurisasi (Tabel 
5 dan 6) dan suhu sterilisasi komersial (Tabel 7 
dan 8). Ekstrak terbaik yaitu ekstrak etil asetat 
menurun waktu induksinya dari 12 hari menjadi 
5 atau 6 hari setelah dipasteurisasi.  Perbedaan 
suhu pasteurisasi dan sterilisasi tidak 
menunjukan efek yang berbeda terhadap waktu 
induksi. 
  
KADAR DAIDZEIN DALAM EKSTRAK 
KASAR ISOFLAVON 

Hasil analisis komponen daidzein (non-
polar/tidak terikat gugus gula) ekstrak kasar 
isoflavon dalam ekstrak etanol, ekstrak etil 
asetat, dan ekstrak heksan, dengan menggunakan 
HPLC (High Performance Liquid 
Chromatography) dapat dilihat pada Tabel  9. 
 
Tabel  9. Kadar   Daizein  dalam Ekstrak  
               Isoflavon  
 

Ekstrak  
Kadar Daizein  

(µg/100g tepung ampas tahu) 
A (etanol) 4,26 

B (etil asetat) 2,28 
C (heksan) 0,14 

 
 Ekstrak etanol memiliki kandungan 
daidzein yang lebih tinggi dari pada ekstrak etil 
asetat dan ekstrak heksan.  
 Ekstrak etil aseat mengandung 
komponen daidzein dalam jumlah yang lebih 
kecil dari ekstrak etanol meskipun ekstrak etil 
asetat memiliki rendemen ekstraksi dan aktivitas 
antioksidan yang lebih baik dari ekstrak etanol 
baik sebelum maupun setelah uji stabilitas 
terhadap panas. Hal ini mungkin disebabkan oleh 
komponen isoflavon lain dalam ekstrak etil 
asetat  yang belum diketahui jenis dan jumlahnya 
karena keterbatasan standar  komponen isoflavon 
pada pengujian dengan HPLC.  
 Pelarut etil asetat bersifat semi-polar 
sehingga hasil ekstraksi mungkin mengandung 
lebih banyak komponen isoflavon baik nonpolar 
(aglikon) maupun polar (glikon) dari ampas tahu. 
Hal ini menyebabkan lebih beragamnya 
kandungan komponen isoflavon dalam ekstrak 
etil asetat dibandingkan dengan ekstrak etanol 
dan heksan. 
 
KESIMPULAN  
1. Ekstrak etil asetat menunjukan aktivitas 

antioksidan  terbaik dengan waktu induksi  
12 hari tetapi lebih rendah dibandingkan 
standar (BHT) yang belum mencapai waktu 
induksi setelah 14 hari.. 

2. Ekstrak antioksidan isoflavon relatif tidak 
tahan panas baik suhu pasteurisasi maupun 
sterilisasi yang ditunjukkan dengan 
penurunan aktivitas sampai  50 %  

 
3.  Rendemen ekstrak isoflavon dengan pelarut 

etil asetat cukup tinggi yaitu 19 % (bk) yang 
mengandung daidzein sebesar 2,28 �g/100 g 
tepung ampas tahu. 
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