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OPTIMALISASI EKSTRAKSI STEROID UTAMA DARI BEBERAPA JENIS IKAN
DENGAN SISTEM PELARUT TIGA KOMPONEN
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ABSTRACT

The aim of this research is to determine an optimal time and an appropriate method of extracting the main
steroid content as well as to determine the sterol level in some types of sea and fresh water fishes
(Lutjhanus malabaricus, Thunnus albacore, Tilapia mossambica and Chanos chanos Forskau). A method
used was an extraction method with a solvent system of three components (chloroform, methanol and water)
in a ratio of 1: 2: 0.8. Samples were extracted with an extraction time of 5, 10, 15 and 20 minutes and with
two extraction methods (cold extraction, room temperature and hot extraction at 40 oC). The extraction result
was a biphase solution; the upper layer was a methanol-water extract and the bottom layer was a chloroform
extract, which was a lipid fraction. The existence of sterol in the lipid extract was examined with the
Liebermann-Burchard reagent. The chloroform extract was then saponificated with potassium hydroxide (10
%) in methanol and the sterol level in the isolate was determine with a UV-Vis spectrophotometer. Results
showed that the maximum sterol level was obtained at the extraction time of 10 minutes and with the
extraction method at a temperature of 40 oC. From the four kind of fishes investigated, it was clear that the
maximum content of sterol was found in Lutjhanus malabaricus (0,31 %), whereas the minimum content
was in Chanos chanos Forskau (0,18 %).
Keywords: extraction, sterol, and fish

steroid alam yang sangat potensial untuk
dikembangkan.
Indonesia sebagai negara maritim memiliki
sumber daya laut yang sangat melimpah.
Keanekaragaman hayati yang terkandung di dalam
laut merupakan sumber daya alam yang sangat
berharga. Oleh sebab itu memerlukan pengolahan
yang baik agar diperoleh manfaat yang optimal.
Ikan merupakan salah satu kekayaan alam
yang sangat melimpah, dapat hidup di laut atau di
perairan darat, dan mengandung zat gizi tinggi yaitu
protein, lemak, dan mineral-mineral. Oleh karena itu
perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui
kandungan sterol dalam ikan laut dan ikan air tawar.
Untuk memperoh sterol dari ikan dapat
dilakukan dengan metode ekstraksi dan pemurnian.
Beberapa metode ekstraksi dan pemurnian lipid telah
dikembangkan, diantaranya metode ekstraksi panas
dan metode ekstraksi dingin. Salah satu metode yang
telah dikembangkan untuk ekstraksi lipid adalah
metode ekstraksi dengan sistem pelarut tiga
komponen (kloroform, metanol, dan air). Penelitian
dengan menggunakan pelarut sistem tiga komponen
telah dilakukan oleh Hadisuyono (1995) dan
Ramadhan (2000) yang meneliti metode ekstraksi dan
kondisi optimum ekstraksi sterol dari alga laut. Dari
kedua penelitian tersebut diperoleh informasi bahwa
komposisi kloroform, methanol dan air adalah 1:2:0,8
dan jumlah pelarut adalah 390,4 mL per 100 gram

PENDAHULUAN
Penggunaan
senyawa-senyawa
aktif
farmakologik yang berasal dari alam, seperti turunan
steroid sangat penting artinya ditinjau dari segi
kesehatan karena efek sampingnya relatif kecil
dibanding dengan senyawa sintetik. Di samping itu,
bahan baku senyawa-senyawa ini juga dapat
diperbaharui.
Penggunaan senyawa-senyawa turunan
steroid untuk obat-obatan kontraseptik terus
meningkat seiring dengan makin intensifnya
pemerintah menggalangkan program keluarga
berencana. Dengan demikian, kebutuhan bahan baku
untuk mensintesis obat-obatan turunan steroid juga
meningkat. Kebutuhan akan bahan baku ini dapat
dipenuhi jika sumber-sumber steroid alam dapat
dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Menurut Harlim (1982) bahan baku steroid
dapat diperoleh dari bahan alam yang berasal dari
hewan, tumbuhan darat dan tumbuhan laut. Dari
tumbuhan alga laut telah berhasil diisolasi beberapa
senyawa steroid diantaranya kolesterol, desmosterol,
sitosterol, ergosterol, fukosterol dan sargosterol.
Manitto dan Sammes (dalam Harlim, 1982) juga telah
berhasil mengisolasi beberapa senyawa sterol penting
dari hewan laut yaitu poriferasterol, kalinasterol,
stelasterol dan desmosterol. Dengan demikian,
tumbuhan dan hewan laut merupakan sumber-sumber
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alga dengan waktu dan suhu ekstraksi berturut-turut
8 menit dan 40 oC.

Pelumatan dilanjutkan selama 10 menit setelah
ditambahkan 125 mL air.
Bubur ikan yang terbentuk disaring dengan
corong Buchner. Filtrat dipindahkan ke dalam
erlenmeyer dan residu dilumatkan kembali selama
5 menit setelah ditambahkan 125 mL kloroform.
Bubur ikan yang terbentuk disaring dengan corong
Buchner. Filtrat yang diperoleh dicampur dengan
filtrat semula, kemudian residu diperas. Filtrat yang
diperoleh dicampur dengan filtrat semula, dan residu
dibuang. Filtrat berupa lapisan bifase, terdiri dari
lapisan atas berupa fraksi metanol-air dan lapisan
bawah
yang
merupakan
fraksi
kloroform.
Selanjutnya kedua lapisan tersebut dipisahkan dengan
menggunakan corong pisah. Fraksi kloroform
disentrifugasi selama 15 menit, sehingga terjadi
pemisahan antara padatan dan lapisan cair.
Kandungan ester sterol dalam ekstrak kloroform
diperoleh dengan penguapan dalam rotavapour.
Eksistensi sterol dalam ekstrak cair diuji dengan
pereaksi Liebermann-Burchard. Selanjutnya residu
disaponifikasi dengan kalium hidroksida 10% dalam
metanol pada suhu 70 oC selama 2 jam. Residu hasil
saponifikasi ditimbang, lalu diuji dengan reaksi warna
menggunakan pereaksi Liebermann-Burchard. Kadar
sterol ikan ditentukan secara spektrofotometer
menggunakan pereaksi Liebermann-Burchard.

METODE PENELITIAN
Ekstraksi Sterol dari Ikan
a. Penentuan Waktu Ekstraksi Optimum
Dalam sistem pelarut tiga komponen, 125
gram ikan segar dilumatkan dengan
475 mL
campuran pelarut kloroform, metanol, dan air dengan
perbandingan 1 : 2 : 0,8 (kadar air bahan
diperhitungkan) selama 5, 10, 15, dan 20 menit.
Campuran ditambahkan lagi 125 mL kloroform
kemudian dilumatkan selama 10 menit. Pelumatan
dilanjutkan selama 10 menit setelah ditambahkan 125
mL air.
Bubur ikan yang terbentuk disaring dengan
corong Buchner. Filtrat dipindahkan ke
dalam
erlenmeyer dan residu
dilumatkan
kembali
selama 5 menit setelah ditambahkan 125 mL
kloroform. Bubur ikan yang terbentuk disaring
dengan corong Buchner. Filtrat yang diperoleh
dicampur dengan filtrat semula, kemudian residu
diperas. Filtrat yang diperoleh dicampur dengan filtrat
semula, dan residu dibuang. Filtrat yang diperoleh
berupa lapisan bifase, terdiri dari lapisan atas yang
berupa fraksi metanol-air dan lapisan bawah yang
merupakan fraksi kloroform. Selanjutnya kedua
lapisan tersebut dipisahkan dengan menggunakan
corong pisah. Fraksi kloroform disentrifugasi selama
15 menit, sehingga terjadi pemisahan antara padatan
dan lapisan cair. Kandungan ester sterol dalam
ekstrak kloroform diperoleh dengan penguapan dalam
rotavapour. Eksistensi sterol dalam ekstrak cair diuji
dengan pereaksi Liebermann-Burchard. Selanjutnya
residu disaponifikasi dengan kalium hidroksida 10%
dalam metanol pada suhu 70 oC selama 2 jam. Residu
hasil saponifikasi ditimbang, lalu diuji dengan reaksi
warna menggunakan pereaksi Liebermann-Burchard.
Kadar sterol ikan ditentukan secara spektrofotometer
menggunakan pereaksi Liebermann-Burchard.

Metode Ekstraksi Panas (Ekstraksi Pada Suhu
40 oC)
Sebanyak 125 gram ikan segar diblender
dengan 475 mL campuran pelarut tiga komponen
(kloroform, metanol, dan air) dengan perbandingan
1 : 2 : 0,8 (kadar air bahan diperhitungkan) selama
waktu tertentu (diperoleh dari waktu optimum
ekstraksi).
Campuran tersebut kemudian direfluks
selama 10 menit pada suhu 40 oC. Kemudian
ditambahkan lagi 125 mL kloroform dan refluks
dilanjutkan selama 10 menit. Proses ekstraksi
dilanjutkan selama 10 menit setelah ditambahkan
125 mL air.
Bubur ikan yang terbentuk disaring dengan
corong Buchner. Filtrat dipindahkan ke dalam
Erlenmeyer dan residu dilumatkan kembali selama 5
menit setelah ditambahkan 125 mL kloroform. Bubur
ikan yang terbentuk disaring dengan corong Buchner.
Filtrat yang diperoleh dicampur dengan filtrat semula,
kemudian residu diperas. Filtrat yang diperoleh
dicampur dengan filtrat semula, dan residu dibuang.
Filtrat yang diperoleh berupa lapisan bifase, terdiri
dari lapisan atas berupa fraksi metanol-air dan lapisan
bawah
yang
merupakan
fraksi
kloroform.

b. Penentuan Metode Ekstraksi Optimum Metode
Ekstraksi Dingin (ekstraksi pada suhu kamar)
Sebanyak 125 g ikan segar dilumatkan
dengan 475 mL campuran pelarut kloroform,
metanol, dan air dengan perbandingan 1 : 2 : 0,8
(kadar air bahan diperhitungkan) dilumatkan selama
waktu tertentu (diperoleh dari penentuan waktu
ekstraksi optimum). Campuran ditambahkan lagi 125
mL kloroform kemudian dilumatkan selama 10 menit.
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Selanjutnya kedua lapisan tersebut dipisahkan dengan
menggunakan corong pisah. Fraksi kloroform
disentrifugasi selama 15 menit, sehingga terjadi
pemisahan antara padatan dan lapisan cair.
Kandungan ester sterol dalam ekstrak kloroform
diperoleh dengan penguapan dalam rotavapour.
Eksistensi sterol dalam ekstrak cair diuji dengan
pereaksi Liebermann-Burchard. Selanjutnya residu
disaponifikasi dengan kalium hidroksida 10% dalam
metanol pada suhu 70 oC selama 2 jam. Residu hasil
saponifikasi ditimbang, lalu diuji dengan reaksi warna
menggunakan pereaksi Liebermann-Burchard. Kadar
sterol ikan ditentukan secara spektrofotometer
menggunakan pereaksi Liebermann-Burchard.

Serapan dari larutan isolat ini diukur pada panjang
gelombang maksimum. Harga serapan larutan isolat
ini dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear
kemudian dihubungkan dengan kurva baku larutan
kolesterol untuk menetapkan kadar sterol dalam
contoh.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penetapan Kadar Steroid
Penetuan Panjang Gelombang Maksimum
Kurva panjang gelombang dapat dilihat pada
Gambar 1. Panjang gelombang maksimum yang
diperoleh adalah 670 nm.

Penetapan Kadar Sterol Secara Spektrofotometri
UV-Vis
a. Penentuan panjang gelombang maksimum
50 mg kolesterol baku dilarutkan dalam 100
ml kloroform. 0,5 mL larutan dipipet dan dimasukkan
ke dalam tabung reaksi (konsentrasi 0,5 mg/,L).
Larutan ini diencerkan dengan kloroform sampai
volume 5 mL. Dengan demikian, konsentrasi larutan
menjadi 0,05 mg/mL.
2 mL pereaksi Liebermann-Burchard
ditambahkan ke dalam larutan baku 0,05 mg/mL
kemudian disimpan di tempat yang gelap selama 30
menit. Serapan dari larutan baku ini diukur pada
panjang gelombang 550 – 700 nm.
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Gambar 1.
Kurva Serapan Maksimum
Larutan Kolesterol Baku 0,05 mg/mL

b. Pembuatan kurva baku larutan
Larutan baku (0,5 mg/mL) dipipet berturutturut 0,2 mL; 0,4 mL; 0,6 mL; 0,8 mL; dan 1,0 mL
dan dimasukkan ke dalam 5 buah tabung reaksi. Tiaptiap larutan ini diencerkan dengan kloroform sampai
volume menjadi 5 mL. Dengan demikian, konsentrasi
larutan berturut-turut menjadi 0,02 mg/mL; 0,04
mg/mL; 0,06 mg/mL; 0,08 mg/mL dan 0,1 mg/mL.
2 mL pereaksi Liebermann-Burchard
ditambahkan ke dalam setiap larutan baku di atas
kemudian disimpan ditempat gelap selama 30 menit.
Serapan dari setiap larutan baku ini diukur pada
panjang gelombang maksimum dengan menggunakan
blanko. Dari data ini ditentukan persamaan garis
regresi linear kemudian dibuat kurva baku dengan
memplotkan konsentrasi terhadap serapan larutan
kolesterol baku.

Pembuatan Kurva Kalibrasi
Absorbansi larutan kolesterol baku dengan rentang
konsentrasi 0,02 – 0,10 mg/mL dan interval
konsentrasi 0,02 mg/mL diperlihatkan pada Tabel 1.
Tabel 1.
Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Kolesterol Baku
pada Panjang Gelombang 670 nm.

c. Penetapan kadar sterol
Sebanyak 7 mg residu hasil saponifikasi
dilarutkan dalam 50 mL kloroform. Dari larutan ini
dipipet 5 mL ke dalam tabung reaksi kemudian
diencerkan hingga volume 25 mL. 2 mL pereaksi
Liebermann-Burchard ditambahkan ke dalam larutan
dan disimpan di tempat gelap selama 30 menit.

No.

Konsentrasi (C), mg/mL (X)

Absorbansi (A) (Y)

1

0,02

0,059

2

0,04

0,122

3

0,06

0,177

4

0,08

0,233

5

0,10

0,277

Dari Tabel 1 diperoleh persamaan garis
regresi linear untuk larutan kolesterol baku sebagai
berikut :
Y = 0,0095 + 2,735 X
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Dari persamaan di atas dapat dibuat suatu
hubungan antara konsentrasi dan absorbansi larutan
kolesterol baku sebagai berikut :
Bobot sterol (mg)
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Gambar 3.
Grafik Hubungan Bobot Sterol vs Waktu Ekstraksi
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Penentuan Metode Optimum Ekstraksi
Bobot sterol dengan variasi metode ekstraksi
pada beberapa jenis ikan laut dan ikan air tawar
disajikan pada Tabel 3 dan Gambar4.

Gambar 2.
Kurva Kalibrasi Larutan Kolesterol Baku

Penentuan Waktu Optimum Ekstraksi
Perolehan
bobot sterol setara kolesterol untuk
variasi waktu ekstraksi disajikan pada Tabel 2 dan
Gambar 3.

No

Waktu
Ekstraksi
(menit)

1

8,2766
5

2

10

3
4

Bobot
Lipid
(g)

Bobot Sterol
(mg)

Kadar sterol
(%)

62,6440

0,050

7,3767

279,3462

0,223

15

1,7842

257,3619

0,206

20

5,0455

83,2161

0,067

No.
E. panas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu ekstraksi
optimum dengan metode ekstraksi dingin pada sistem
pelarut tiga komponen (kloroform : metanol : air = 1 :
2 : 0.8) adalah 10 menit. Waktu optimum ini
selanjutnya digunakan untuk menentukan metode
ekstraksi yang tepat untuk mengekstraksi sterol dari
beberapa jenis ikan

Jenis
Ikan

Bobot Lipid
(g)
E. dingin

Bobot Sterol
(mg)
E. dingin

E. panas

1 Kakap

7,3767

18,7229

279,2595

387,9211

2 Tuna

7,1588

16,8308

110,3266

272,1239

3 Bandeng

13,3628

15,6450

186,4151

227,8918

4 Mujair

5,6877

13,7130

99,0639

244,9050

Bobot (g)

Tabel 2.
Bobot Sterol Ekstrak Kloroform Variasi Waktu Ekstraksi
(Bobot Sample Segar = 125 g)

Tabel 3.
Bobot Sterol dan Bobot Lipid dari 4 Jenis Ikan
(Bobot Sampel Segar = 125 g dan
Waktu Ekstraksi = 10 menit)
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Gambar 4.
Grafik Hubungan Perolehan Bobot Lipid
dengan Metode Ekstraksi
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Hasil menunjukkan bahwa bobot sterol yang
diperoleh dari keempat jenis ikan dengan ekstraksi
panas (suhu = 40 oC) lebih besar daripada yang
diperoleh dengan ekstraksi dingin. Hal ini berarti
bahwa ekstraksi sterol dari ikan pada suhu 40 oC
lebih efektif daripada pada suhu kamar.
Kadar sterol yang dihitung sebagai
kolesterol untuk beberapa jenis ikan dan metode
ekstraksi dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 5.
Keadaan optimum ekstraksi steroid utama (waktu
ekstraksi 10 menit, metode ekstraksi panas) dari
beberapa jenis ikan hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pada keadaan tersebut terjadi kesetimbangan
distribusi antara komponen pelarut dan zat terlarut.
Pada keadaan tersebut terjadi perpindahan maksimum
massa komponen zat terlarut ke dalam pelarut
berdasarkan daya larut dari tiap-tiap komponen ke
dalam pelarut. Perpindahan massa komponen terjadi
pada lapisan antara-muka kemudian berdifusi masuk
ke dalam pelarut.
Sterol yang bersumber dari bahan nabati dan
hewani letaknya berada dalam sel-sel, sehingga untuk
mengekstraksi sterol dari sumber nabati dan hewani
(termasuk ikan) perlu dilakukan pelumatan pada
bahan yang akan diekstraksi dan pemanasan untuk
dapat memecahkan dinding selnya sehingga dapat
mengoptimalkan hasil ekstraksi. Hal tersebut
dibuktikan dari hasil penelitian ini di mana metode
ekstraksi panas menghasilkan kadar sterol yang
tertinggi.

pada ikan dipengaruhi oleh komposisi makanannya.
c) Suhu. tinggi rendahnya suhu menentukan derajat
ketidakjenuhan asam-asam lemak. d) Salinitas.
Komposisi lemak ikan air tawar berbeda dengan
spesies ikan laut.
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No.

Jenis Ikan

E. Panas

E. Dingin

E. Panas

1

Kakap

0,2234

0,3103

1,0358

1,4387

2

Tuna
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0,4094

1,0094

3

Bandeng

0,1491
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0,8452

4

Mujair
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0,3677

0,9083

Kadar sterol (%)
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Gambar 5.
Kadar Sterol yang Diperoleh Melalui Metode Ekstraksi

Dari Tabel 5 dan Gambar 5 jelas terlihat
bahwa perbedaan perolehan kadar sterol dalam ikan
bandeng dengan menggunakan metode ekstraksi
dingin atau ekstraksi panas tidak berbeda jauh. Hal
ini disebabkan karena ikan bandeng memiliki dinding
sel yang lebih lunak sehingga hanya dengan
pelumatan pada suhu kamar mampu memecahkan
dinding sel dan mengekstrak sterol yang terkandung
di dalamnya. Sedangkan ikan kakap, tuna dan ikan
mujair memiliki dinding sel yang agak keras jika
dibandingkan dengan ikan bandeng, sehingga untuk
mengekstraksi sterol secara optimal diperlukan
pemanasan.
Dari
hasil
penelitian
ini
dapat
direkomendasikan suatu metode ekstraksi yang
optimal untuk mengekstraksi steroid utama dari ikan
dengan menggunakan sistem pelarut tiga komponen,
sebagi berikut : 125 gram ikan segar dilumatkan
dengan campuran pelarut kloroform, methanol dan air
dengan perbandingan 1 : 2 : 0,8 sebanyak 475 mL
(kadar air bahan diperhitungkan) selama 10 menit.
Campuran tersebut kemudian direfluks selama 10
menit pada suhu 40 oC. Kemudian ditambahkan lagi
125 mL kloroform dan refluks dilanjutkan selama 10
menit. Proses ekstraksi dilanjutkan selama 10 menit
setelah ditambahkan 125 mL air. Bubur ikan yang
terbentuk disaring dengan corong Buchner. Filtrat
dipindahkan ke dalam Erlenmeyer dan residu
dilumatkan kembali selama 5 menit setelah
ditambahkan 125 mL kloroform. Bubur ikan yang
terbentuk disaring dengan corong Buchner. Filtrat
yang diperoleh dicampur dengan filtrat semula,
sedangkan residu dibuang. Campuran filtrat
disentrifugasi selama 15 menit, sehingga terjadi

Kadar Sterol (%)
Contoh Kering

E. Dingin

Kadar Sterol
(%) Contoh
Basah E.
Panas

Kakap

Tabel 4.
Kadar Sterol Setara Kolesterol dalam Beberapa Jenis
Ikan (bobot contoh segar = 125 g, bobot contoh
kering = 26,96 g)
Kadar Sterol (%)
Contoh Basah

Kadar Sterol
(%) Contoh
Basah E.
Dingin

Adanya perbedaan nilai kadar sterol dari
sumber ikan laut dan ikan air tawar dipengaruhi oleh
beberapa faktor (Djerassi, 1976) antara lain : a)
Species. Faktor-faktor genetik merupakan penyebab
utama perbedaan jenis lipid pada binatang air. b)
Makanan. Secara umum tendensi penimbunan lemak
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pemisahan antara lapisan padat dan lapisan cair.
Lapisan metanol-air dipisahkan dengan menggunakan
corong pisah. Kandungan ester sterol dalam ekstrak
kloroform diperoleh dengan penguapan dalam
rotavapour. Eksistensi sterol dalam ekstrak cair diuji
warna dengan pereaksi Liebermann-Burchard. Residu
dikeringkan dalam desikator. Bobot sterol dalam
residu ditimbang, selanjutnya residu disaponifikasi
dengan kalium hidroksida 10% dalam methanol pada
suhu 70 oC selama 2 jam. Residu hasil saponifikasi
ditimbang, lalu diuji dengan reaksi warna
menggunakan pereaksi Liebermann-Burchard. Kadar
sterol ikan ditentukan secara spektrofotometer
menggunakan pereaksi Liebermann – Burchard.

KESIMPULAN
1. Waktu optimum ekstraksi steroid utama dari ikan
dengan menggunakan sistem
pelarut tiga
komponen dalam perbandingan 1 : 2 : 0,8 adalah
10 menit.
2. Metode yang tepat untuk mengekstraksi kandungan
sterol dari ikan menggunakan sistem pelarut tiga
komponen adalah metode ekstraksi panas.
3. Kadar sterol yang tertinggi terdapat dalam ikan
kakap yaitu 0,31 % dan kandungan sterol yang
terendah terdapat dalam ikan bandeng yaitu
0,18 %.
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