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ABSTRACT 

 
Coconut husk from ivory coconut can be utilized by taking the existing potential compounds. Tannin 

compounds in ivory coconut husk are obtained by extraction using maceration methods. The purpose of this 

study was to determine the effect of temperature and time of maceration and determine the treatment that 

produced the best ivory coconut husk extract. Extraction of ivory coconut husk using ethanol with temperature 

and maceration time which consists of 70 ± 2 °C, 80 ± 2 °C, 90 ± 2 °C and maceration time 1 hour, 2 hours, 

3 hours. Based on the results of the analysis of temperature variations and maceration time yield, tannin 

content, solubility, pH, and color intensity of ivory coconut husk extract. The results of the effectiveness index 

test showed that the temperature of 80 ± 2 °C and within 2 hours was able to produce the best ivory coconut 

husk extract characteristics with yield characteristics of 18.371 ± 0.155%, tannin levels 13.89 ± 1.09 g 

TAE/100g, pH 3.15, solubility 99.46 ± 0.24%, brightness (L *) 19.488 ± 3.190, redness (a *) 10.523 ± 0.417, 

yellowish (b*) 18.39,and the types of tannin compounds contained are catechin, gallocatechin and 

phloroglucinol. The results of the study concluded that the temperature and maceration time treatment affected 

the characteristics of ivory coconut husk extract. Increasing the temperature and maceration time to its 

optimum conditions can increase yield, tannin content, pH, solubility, redness (a *), and yellowish (b *) and 

decrease brightness (L *). 

Keywords : Ivory coconut husk, extraction, tannin, maceration temperature, and maceration time 
 

 

PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan salah satu negara 

penghasil berbagai jenis kelapa di dunia. Salah 

satu jenis kelapa yang cukup banyak 

dimanfaatkan oleh masyarakat adalah kelapa 

gading. Bagian kelapa gading yang banyak 

dimanfaatkan adalah buahnya. Buah kelapa 

gading yang digunakan berumur 4-5 bulan 

(Warisno, 2003). Buah kelapa gading di Bali 

digunakan sebagai sarana upacara agama 

Hindu. Buah kelapa gading yang dimanfaatkan 

adalah air kelapa yang digunakan sebagai 

sarana penglukatan. Kulit kelapa dari sarana 

upacara tersebut belum dimanfaatkan sehingga 

menjadi limbah yang dibuang begitu saja 

dengan jumlah cukup banyak. Bagian sabut 

kelapa dari kulit kelapa gading yang dibuang 

dapat dimanfaatkan dengan mengambil 

senyawa potensial yang ada di dalamnya. 

Sabut kelapa mengandung senyawa fenol 

berupa tanin (Dwestiwati dan Sulistyowati, 

2016). Israel et al. (2011) menyatakan hasil dari 

ekstraksi sabut kelapa mengandung senyawa 

tanin, hemiselulosa dan pektin sebanyak 10% 

dari total kandungan yang dianalisis pada 

ekstrak sabut kelapa. Penelitian Lisan dan 

Palupi (2015) tentang penentuan jenis tanin 

secara kualitatif dan penetapan kadar tanin dari 

sabut kelapa secara permanganometri 

menyatakan untuk memperoleh kadar tanin 

yang lebih tinggi sebaiknya digunakan sabut 
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kelapa muda. Sabut kelapa muda menghasilkan 

kadar tanin sebesar 5,62% dibandingkan 

dengan sabut kelapa tua yaitu 4,28%. Dari hasil 

uji secara kualitatif sabut kelapa muda dan tua 

mengandung jenis tanin terkondensasi. 

Kandungan tanin pada sabut kelapa dapat 

memiliki sifat fungsional sebagai pengendap 

protein dan antioksidan (Hagerman, 2002). 

Tanin selama ini berperan penting dalam 

pengawet kayu, adsorben logam berat, obat-

obatan dan antimikroba (Ismarani, 2012).  

Pemanfaatan senyawa tanin pada sabut 

kelapa gading dapat dilakukan dengan metode 

ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan 

suatu bahan dari campurannya. Tanin pada 

sabut kelapa gading dapat diekstraksi dengan 

metode maserasi. Pada umumnya ekstraksi 

dilakukan dengan menggunakan pelarut yang 

didasarkan pada kelarutan komponen terhadap 

komponen lain dalam campuran. Maserasi 

merupakan metode ekstraksi paling sederhana 

dan murah yang dapat digunakan untuk 

mendapatkan ekstrak sabut kelapa gading. 

Faktor yang mempengaruhi ekstraksi yaitu 

suhu, waktu, jenis pelarut, konsentrasi pelarut, 

metode ekstraksi, perbandingan bahan dengan 

pelarut, bahan baku dan ukuran partikel bahan 

(Moosophin et al.,2010; Sudjadi, 1986; Pansera 

et al.,2004).  

Waktu maserasi berpengaruh terhadap 

kadar tanin yang didapatkan dari suatu bahan. 

Waktu maserasi yang berbeda-beda cenderung 

menghasilkan kadar tanin yang berbeda dan 

jika waktu ditingkatkan pada tahap tertentu 

maka kadar tanin cenderung menurun. 

Penelitian Yusro (2013) tentang ekstraksi tanin 

dari kulit jengkol menyatakan bahwa perbedaan 

waktu ekstraksi berpengaruh terhadap kadar 

tanin yang dihasilkan. Waktu ekstraksi selama 

2 jam pada suhu 70C menghasilkan kadar 

tanin tertinggi yaitu sebesar 20,31%, namun 

dengan waktu ekstraksi semakin lama kadar 

tanin akan semakin menurun. Penelitian Chew 

et al. (2011) tentang ekstraksi daun pegagan 

juga menyatakan bahwa konsentrasi senyawa 

fenolik maksimum diperoleh pada waktu 

maserasi 2 jam, waktu maserasi semakin lama 

menyebabkan kadar senyawa fenolik seperti 

tanin akan menurun hal ini disebabkan oleh 

semakin lamanya paparan oksigen yang 

menyebabkan terjadinya oksidasi senyawa 

fenol. 

Penggunaan suhu ekstraksi yang berbeda 

juga dapat mempengaruhi kandungan senyawa 

tanin pada suatu ekstraksi. Semakin tinggi suhu 

yang digunakan untuk ekstraksi difusi yang 

terjadi semakin besar dan laju proses ekstraksi 

berjalan lebih cepat. Suhu yang tinggi akan 

menyebabkan kerusakan pada senyawa tanin 

sehingga kadar tanin menurun. Penelitian 

Pansera et al. (2004) tentang ekstraksi tanin dari 

kulit kayu akasia menyatakan suhu untuk 

ekstraksi tanin dari kulit kayu akasia adalah 

pada suhu 40C-80C. Penelitian Moosophin et 

al. (2010) yang juga melakukan ekstraksi tanin 

dari kulit manggis menyatakan bahwa ekstrak 

kulit manggis terbaik didapatkan pada kulit 

manggis yang diekstraksi pada suhu 80C 

dengan kadar tanin tertinggi yaitu sebesar 

11,14%. Semakin tinggi suhu ekstraksi 

menyebabkan peningkatan difusi dan kelarutan 

senyawa fenolik dalam pelarut, sehingga kadar 

senyawa fenol yang terekstrak semakin banyak 

(Al-Farsi dan Lee, 2007). Kumari dan Rao 

(2014) menyatakan bahwa senyawa tanin pada 

daun sirih diekstrak menggunakan metode 

maserasi selama 24 jam menggunakan pelarut 

etanol. Bahan yang akan diekstrak berupa 

bahan kering yang telah dihancurkan, biasanya 

berbentuk bubuk atau simplisia (Sembiring, 

2007). Penelitian Pansera et al. (2004) tentang 

ekstraksi kulit kayu akasia menyatakan pelarut 

etanol 96% menghasilkan kadar senyawa tanin 

tertinggi yaitu sebesar 23,7 % dibandingkan 

pelarut air dan metanol yang hanya 5%. 

Pengaruh suhu dan waktu maserasi 

terhadap karakteristik ekstrak sabut kelapa 

gading belum pernah dilaporkan. Untuk itu 

dilakukan penelitian mengenai pengaruh suhu 

dan waktu maserasi terhadap karakteristik 

ekstrak sabut kelapa gading agar diperoleh suhu 

dan waktu maserasi yang dapat menghasilkan 
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karakteristik ekstrak sabut kelapa gading 

terbaik. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari bahan baku dan bahan kimia. 

Bahan baku yang digunakan adalah kelapa 

gading (Cocos nucifera var. Eburnea) yang 

diperoleh dari petani kelapa di Kabupaten. 

Bahan kimia yang digunakan adalah pelarut 

etanol teknis 96% (Brataco), akuades (One 

Med), akuabidestilata (One Med), pereaksi 

follin-denis (Merck), Na2CO3 (Merck), buffer 

posphat pH 4 (Thermo), buffer posphat pH 7 

(Thermo), dan eluen n-butanol (Merck): asam 

asetat (Merck): akuades (One Med). 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain Rotary evaporator (Janke & Kunkel 

RV 06 – ML), oven (Blue M OV-520C-2), 

vortex (Thermolyne), ayakan 40 mesh, kertas 

saring, kertas Whatman no 1, homogenizer 

(Branson Digital Sonifer), pH meter (Hanna), 

color reader (MeterTo SC-10), plat silika G 60 

F24 ukuran 10 cm x 20 cm, Chamber KLT, 

blender (Philips), spektrofotometer UV-Vis 

(Biochrom Libra S60PC Double Beam), gelas 

beker (Pyrex), timbangan analitik (Mattler 

Toledo AB 204), gelas ukur (Pyrex), 

erlenmeyer (Pyrex), tabung reaksi (Pyrex), 

gelas palastik transparent, pemarut, labu ukur 

(Pyrex), pipet volume (Pyrex), sentrifuse (EC 

HN-S II 0-9000 rpm) dan spatula. 

 

Pembuatan Bubuk Sabut Kelapa Gading 

Penelitian ini dimulai dengan membuat 

bubuk sabut kelapa gading. Kulit kelapa gading 

dicuci dan ditiriskan, kemudian dipotong 

menggunakan pisau menjadi 6 bagian (lebar ± 

5 cm) serta dipisahkan bagian kulit luar 

(epicarp) dan kulit dalam (endocarp) dari 

sabutnya (mesocarp). Sabut kelapa gading yang 

sudah bersih diparut menggunakan parutan. 

Setelah dilakukan pemarutan kemudian 

dikeringkan dengan oven pada suhu 60oC 

sampai kadar air ±8 %. Sabut kelapa gading 

yang sudah dioven selanjutnya dihancurkan 

menggunakan blender dengan kecepatan 

sedang hingga berbetuk bubuk dan diayak 

dengan ukuran 40 mesh. 

 

Pembuatan Ekstrak Sabut Kelapa Gading  

Pembuatan ekstrak sabut kelapa gading 

dilakukan dengan metode maserasi. Ditimbang 

sebanyak 30 gram bubuk sabut kelapa gading 

kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, 

lalu ditambahkan pelarut etanol teknis 96% 

masing-masing sebanyak 300 ml sehingga 

didapatkan perbandingan 1:10 (Moosophin et 

al.,2010). Selanjutnya dimaserasi di dalam 

oven sesuai waktu perlakuan (1 jam, 2 jam, dan 

3 Jam) pada suhu sesuai perlakuan (70 ± 2oC, 

80± 2oC, 90± 2oC) dan dilakukan pengadukan 

setiap 30 menit selama 1 menit dengan spatula. 

Larutan kemudian difiltrasi dengan 

menggunakan kertas saring kasar untuk 

menyaring ampas yang berukuran besar, kertas 

Whatman no. 1 untuk menyaring ampas yang 

berukuran kecil dan lebih halus sehingga 

didapatkan ekstrak sabut kelapa yang masih 

tercampur dengan pelarut. Filtrat yang 

dihasilkan diuapkan untuk menghilangkan 

pelarut menggunakan rotary evaporator 

dengan suhu 50oC dengan tekanan 100 mBar 

sehingga dihasilkan ekstrak kental. 

Penghentian proses evaporasi ditentukan dari 

tidak menetesnya pelarut. Ekstrak sabut kelapa 

gading dikeluarkan dari labu evaporasi dengan 

menggunakan spatula. Selanjutnya dilakukan 

penentuan rendemen, kadar tanin, kelarutan, 

pH, intensitas warna dan identifikasi senyawa 

tanin menggunakan metode KLT. 

 

Variabel yang Diamati  

Variabel yang diamati yaitu rendemen 

(Sudarmadji et al. 1989), kadar tanin 

(Mukhriani et al. 2014), pH (Awaliyan et al. 

2017), kelarutan (AOAC, 1999), intensitas 

warna (Weaver, 1996) dan dilakukan 

identifikasi senyawa tanin secara kualitatif 
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dengan  kromatografi lapis tipis (Hayati et al. 

2010). 

 

Analisis Data  

Data penelitian yang diperoleh dianalisis 

dengan sidik ragam dengan bantuan software 

Minitab17 dan apabila terdapat pengaruh 

perlakuan terhadap variabel yang diamati, 

analisis dilanjutkan dengan uji Tukey pada 

tingkat kesalahan 5%. Perlakuan terbaik pada 

penelitian ini ditentukan dengan uji indeks 

efektivitas (De Garmo et al., 1984). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Rendemen  

Berdasarkan hasil sidik ragam diperoleh 

bahwa suhu dan waktu maserasi berpengaruh 

sangat nyata (P<0,01) dan interaksi antara 

kedua perlakuan berpengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap rendemen ekstrak sabut kelapa gading. 

Rerata dari rendemen disajikan dalam Tabel 1. 

Rendemen ekstrak sabut kelapa gading 

tertinggi dihasilkan pada perlakuan suhu 

maserasi 80 ± 2°C dengan waktu maserasi 3 

jam sebesar 20,365 ± 1,365 % tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan pada suhu maserasi 80 

± 2°C dengan waktu maserasi 2 jam yaitu 

sebesar 18,371 ± 0,155%, sedangkan rendemen 

terendah diperoleh dari perlakuan suhu 

maserasi 70 ± 2°C dengan waktu maserasi 1 

jam yaitu sebesar 14,219 ± 0,051%. Semakin 

tinggi suhu maserasi dan waktu maserasi 

semakin lama hingga kondisi optimum 

menyebabkan rendemen ektrak sabut kelapa 

gading yang dihasilkan semakin tinggi. 

Meningkatnya suhu dan waktu maserasi 

menyebabkan proses difusi berjalan sempurna. 

Menurut Amelinda et al. (2018) semakin 

meningkat suhu dan waktu ekstraksi semakin 

lama senyawa yang terekstrak semakin banyak. 

Pansera et al. (2004) menyatakan suhu untuk 

ekstraksi tanin dari kulit kayu akasia adalah 

pada suhu 40C-80C. Yusro (2013) 

menyatakan bahwa perbedaan waktu ekstraksi 

berpengaruh terhadap kadar tanin yang 

dihasilkan. Waktu ekstraksi selama 2 jam 

menghasilkan rendemen tertinggi. Suhu 

maserasi semakin meningkat dan waktu 

maserasi semakin lama akan menghasilkan 

rendemen yang tinggi karena suhu tinggi 

menyebabkan difusi anatara bahan dan pelarut 

semakin cepat dan waktu kontak antara sampel 

dengan pelarut semakin lama sehingga banyak 

senyawa terekstrak hingga kondisi 

kesetimbangan tercapai. Namun dengan 

peningkatan suhu dan waktu maserasi maka 

rendemen akan mengalami penurunan. Hal ini 

disebabkan karena menguapnya senyawa 

volatil yang terkandung di dalam bahan yaitu 

senyawa yang tidak tahan terhadap suhu tinggi 

(Cahyanti et al, 2016). 

Penelitian Andriani et al. (2019) 

menyatakan bahwa suhu dan waktu maserasi 

berpengaruh nyata terhadap rendemen ekstrak 

daun belimbing wuluh. Hal serupa juga 

dilaporkan Moosophin et al. (2010) diperoleh 

rendemen senyawa tanin tertinggi pada suhu 

ekstraksi 80°C dengan waktu esktraksi 2 jam 

sebesar 11,14%. Hal ini menunjukkan bahwa 

suhu maserasi 80 ± 2°C dan waktu maserasi 2 

jam merupakan kondisi optimum kontak antara 

bahan dengan pelarut. Kelarutan bahan yang 

diekstraksi akan terus meningkat hingga antara 

pelarut dan bahan mencapai titik 

kesetimbangan (Ketaren dan Suwastawa, 

1995). 

 

Kadar Tanin  

Berdasarkan hasil sidik ragam diperoleh 

bahwa suhu serta waktu maserasi berpengaruh 

sangat nyata (P<0,01) dan interaksi antara 

kedua perlakuan berpengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap kadar tanin ekstrak sabut kelapa 

gading. Rerata dari kadar tanin disajikan dalam 

Tabel 2. 

Kadar senyawa tanin tertinggi diperoleh 

pada perlakuan suhu maserasi 80 ±2°C waktu 

maserasi 2 jam sebesar 13,89 ± 1,09 g 

TAE/100g tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan suhu maserasi 80 ± 2°C waktu 

maserasi 3 jam sebesar 13,36 ± 0,03 g  
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Tabel 1. Nilai rata-rata rendemen ekstrak sabut kelapa gading (%) 

Suhu Maserasi (°C) 
Waktu Maserasi (Jam) 

1 2 3 

70 ± 2 14,219±0,051 d 14,680 ± 0,263 d 17,753 ± 0,014 b 

80 ± 2 16,332±0,086 bcd 18,371 ± 0,155 ab 20,365 ± 1,365 a 

90 ± 2 15,603±0,387 cd 16,849 ± 0,019 bc 17,208 ± 0,314 bc 

Keterangan: Huruf yang berbeda di belakang nilai rata-rata menunjukkan perbedaan yang nyata dengan uji Tukey 5%. 

 

Tabel 2. Nilai rata-rata kadar tanin ekstrak sabut kelapa gading (g TAE/100g) 

Suhu Maserasi (°C) 
Waktu Maserasi (Jam) 

1 2 3 

70 ± 2 10,01 ± 0,30 e 10,80± 0,17 de 11,57 ± 0,03 cde 

80 ± 2 12,69 ± 0,02 abc 13,89 ± 1,09 a 13,36 ± 0,03 ab 

90 ± 2 12,30 ± 0,06 abcd 12,23 ± 0,04 bcd 11,82 ± 0,20 bcd 
Keterangan: Huruf yang berbeda di belakang nilai rata-rata menunjukkan perbedaan yang nyata dengan uji Tukey 5%. 

 

TAE/100g, sedangkan kadar tanin terendah 

diperoleh pada perlakuan suhu maserasi 70 ± 

2°C waktu maserasi 1 jam sebesar 10,01 ± 0,03 

g TAE/100g. Peningkatan suhu maserasi 

hingga 80 ± 2°C mampu meningkatkan kadar 

tanin namun terjadi penurunan kadar tanin pada 

suhu 90 ± 2°C. Suhu maserasi yang semakin 

tinggi dan waktu maserasi yang semakin 

panjang hingga kondisi optimum menyebabkan 

kontak antara bahan dan pelarut semakin lama, 

sehingga ekstraksi berjalan sempurna 

dikarenakan pecahnya dinding sel bahan yang 

menyebabkan senyawa tanin dapat larut dalam 

pelarut yang digunakan. Penggunaan suhu dan 

waktu ekstraksi yang berbeda dapat 

mempengaruhi kandungan senyawa tanin pada 

suatu ekstraksi, semakin meningkatnya suhu 

dan waktu ekstraksi menyebabkan difusi yang 

terjadi semakin besar dan laju proses ekstraksi 

berjalan lebih cepat. Namun suhu ekstraksi 

yang tinggi dan waktu ekstraksi yang 

ditingkatkan pada tahap tertentu akan 

menyebabkan kerusakan pada senyawa tanin 

sehingga kadar tanin menurun.  Sekarsari et al. 

(2019) menyatakan bahwa semakin tinggi suhu 

dan waktu maserasi menyebabkan senyawa 

tanin yang terekstrak semakin banyak, akan 

tetapi kadar tanin akan menurun pada titik 

optimum tertentu dan menyebabkan difusi tidak 

berlangsung. 

Penelitian Moosophin et al. (2010) 

menyatakan bahwa ekstrak kulit manggis 

terbaik didapatkan pada kulit manggis yang 

diekstraksi pada suhu 80C selama 2 jam 

dengan kadar tanin tertinggi yaitu sebesar 

11,14%. Penelitian Yusro (2013) tentang 

ekstraksi tanin dari kulit jengkol menyatakan 

bahwa perbedaan suhu dan waktu ekstraksi 

berpengaruh terhadap kadar tanin yang 

dihasilkan. Suhu ekstraksi 70C dan waktu 

ekstraksi selama 2 jam menghasilkan kadar 

tanin tertinggi yaitu sebesar 20,31%, namun 

dengan waktu ekstraksi semakin lama kadar 

tanin akan semakin menurun. Penelitian Chew 

et al. (2011) tentang ekstraksi daun pegagan 

juga menyatakan bahwa konsentrasi senyawa 

fenolik maksimum diperoleh pada suhu 

maserasi 65C serta  waktu maserasi 2 jam, 

suhu maserasi semakin lama dan waktu 

maserasi semakin meningkat menyebabkan 

kadar senyawa fenolik seperti tanin akan 

menurun hal ini disebabkan oleh semakin 

lamanya paparan oksigen yang menyebabkan 

terjadinya oksidasi senyawa fenol. 

Dekomposisi senyawa fenolik dipicu reaksi 

oksidasi yang dikatalis oleh enzim fenol 

oksidase atau polifenol oksidase. Kedua enzim 

ini mengkatalis oksidasi senyawa fenolik 

menjadi quinon dan kemudian dipolimerisasi 

menjadi pigmen melaniadin yang berwarna 
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coklat (Mardiah, 1996). Senyawa tanin pada 

suhu tinggi diatas 80C terurai menjadi 

pirogalol, pirokatekol dan floroglusinol 

(Risnasari, 2002). 

   

pH 

Berdasarkan hasil sidik ragam diperoleh 

bahwa suhu maserasi berpengaruh sangat nyata 

terhadap pH ekstrak sabut kelapa gading 

(P<0,01) berbeda dengan waktu maserasi dan 

interaksi antara perlakuan yang tidak 

berpengaruh nyata terhadap pH dengan P>0,05. 

Nilai rata-rata pH dari ekstrak sabut kelapa 

gading disajikan dalam Tabel 3. 

Nilai pH tertinggi diperoleh dari perlakuan 

suhu maserasi 80 ± 2°C sebesar 3,29 ± 0,22 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan suhu 

maserasi 90 ± 2°C, sedangkan nilai pH terendah 

diperoleh pada perlakuan suhu maserasi 70 ± 

2°C sebesar 2,78 ± 0,22. Semakin tinggi suhu 

maserasi maka nilai pH ekstrak sabut kelapa 

gading  semakin meningkat. Semakin tinggi 

suhu maserasi yang digunakan menyebabkan 

kandungan yang tidak stabil terhadap suhu 

panas seperti asam-asam organik terurai 

sehingga pH ekstrak yang dihasilkan semakin 

tinggi. Hal ini sesuai dengan yang dilaporkan 

Insaini (2010) yang menyatakan bahwa suhu 

ekstraksi yang semakin meningkat 

menyebabkan penurunan total asam akibat 

pengaruh panas yang diberikan mengakibatkan 

kehilangan beberapa zat gizi terutama zat-zat 

yang tidak stabil terhadap panas seperti asam-

asam organik. Sabut kelapa memiliki 

komponen seperti hemiselulosa dan selulosa 

yang apabila terdekomposisi akan 

menghasilkan senyawa-senyawa asam organik 

seperti asam asetat (Pamori et al, 2015). Pada 

sabut kelapa gading juga mengandung asam 

phenolat yang merupakan penyusun dari lignin. 

Lignin merupakan salah satu komposisi 

penyusun dari sabut kelapa gading yang cukup 

besar yaitu sebesar 25,2% (Dan, 1993). 

Kandungan asam- asam organik pada sabut 

kelapa tersebut yang mengalami kerusakan 

akibat suhu tinggi dan menyebabkan penurunan 

total asam. Menurunya total asam maka pH 

ekstrak yang dihasilkan akan semakin tinggi. 

 

Kelarutan 

Berdasarkan hasil sidik ragam diperoleh 

bahwa suhu maserasi berpengaruh sangat nyata 

(P<0,01) dan waktu maserasi serta interaksi 

antara kedua perlakuan berpengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap kelarutan ekstrak sabut 

kelapa gading. Rerata dari kelarutan disajikan 

dalam Tabel 4. 

Kelarutan tertinggi ekstrak sabut kelapa 

gading pada perlakuan suhu maserasi 80 ± 2°C 

dan waktu maserasi 2 jam sebesar 99,46 ± 0,24 

% tidak berbeda nyata dengan perlakuan suhu 

maserasi 80 ± 2°C dan waktu maserasi 3 jam, 

suhu maserasi 80 ± 2°C dan waktu maserasi 1 

jam, suhu maserasi 90 ± 2°C dan waktu 

maserasi 1 jam, serta suhu maserasi 90 ± 2°C 

dan waktu maserasi 2 jam  sedangkan kelarutan 

ekstrak sabut kelapa gading terendah pada 

perlakuan perlakuan suhu maserasi 70 ± 2°C 

dan waktu maserasi 1 jam sebesar 79,30 ± 0,66 

%. Semakin meningkat suhu maserasi dan 

waktu maserasi yang semakin lama 

menyebabkan kelarutan ekstrak sabut kelapa 

gading semakin besar. Nilai kelarutan yang 

semakin tinggi menunjukkan semakin larutnya 

suatu zat dalam pelarut, suhu maserasi yang 

semakin tinggi dan waktu maserasi yang 

semakin lama hingga kondisi optimum 

meningkatkan kelarutan zat dalam pelarut. Hal 

ini sesuai dengan penelitian Margaretta et al. 

(2011) tentang ekstraksi senyawa fenol 

Pandanus amaryllifolius roxb. sebagai 

antioksidan alami menyatakan kenaikan suhu 

dan waktu eksraksi menyebabkan kelarutan 

ekstrak bertambah besar. Hal serupa juga 

disampaikan oleh Yeni et al. (2017) kelarutan 

senyawa tanin dari gambir akan semakin 

meningkat jika bahan dilarutkan dalam pelarut 

dengan suhu yang tinggi dan waktu yang lama.  
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Tabel 3. Nilai rata-rata pH ekstrak sabut kelapa gading 

Suhu Maserasi (°C) 
Waktu Maserasi (Jam) Rata-rata 

1 2 3  

70 ± 2 2,81 2,64 2,90 2,78 ± 0,22 b 

80 ± 2 3,48 3,15 3,25 3,29 ± 0,22 a 

90 ± 2 3,36 3,05 3,41 3,27 ± 0,22 a 

Rata-rata 3,22 ± 0,39 a 2,95 ± 0,28 a 3,19 ± 0,24 a   
Keterangan: Huruf yang berbeda di belakang nilai rata-rata menunjukkan perbedaan yang nyata dengan uji Tukey 5%. 

 

Tabel 4. Nilai rata-rata kelarutan ekstrak sabut kelapa gading (%) 

Suhu Maserasi (°C) 
Waktu Maserasi (Jam) 

1 2 3 

70 ± 2 79,30 ± 0,66 d 81,08 ± 3,51 d 82,85 ± 1,70 cd 

80 ± 2 91,76 ± 1,47 ab 99,46 ± 0,24 a 94,34 ± 0,38 ab 

90 ± 2 92,84 ± 0,94 ab 93,60 ± 1,85 ab 88,93 ± 2,87 bc 

Keterangan: Huruf yang berbeda di belakang nilai rata-rata menunjukkan perbedaan yang nyata dengan uji Tukey 5%. 

 

Intensitas Warna  

Kecerahan (L*) 

Berdasarkan hasil sidik ragam diperoleh 

bahwa suhu dan waktu maserasi berpengaruh 

sangat nyata (P<0,01) dan interaksi antara 

kedua perlakuan berpengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap nilai kecerahan (L*) ekstrak sabut 

kelapa gading. Nilai rata-rata kecerahan (L*) 

dari ekstrak sabut kelapa gading disajikan 

dalam Tabel 5.  

Nilai L* menyatakan tingkat gelap sampai 

terang dengan kisaran 0-100. Nilai L* tertinggi 

diperoleh ada suhu maserasi 80 ± 2°C dengan 

waktu maserasi 1 jam yaitu sebesar 29,290 ± 

3,190 tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

suhu maserasi 70 ± 2°C dengan waktu maserasi 

1 jam, 2 jam dan 3 jam, perlakuan suhu 

maserasi 80 ± 2°C dengan waktu maserasi 3 

jam, serta perlakuan suhu maserasi 90 ± 2°C 

dengan waktu maserasi 1 jam, 2 jam dan 3 jam, 

sedangkan nilai L* terendah diperoleh pada 

suhu maserasi 80 ± 2°C dengan waktu maserasi 

2 jam yaitu sebesar 19,488 ± 3,190. Semakin 

tinggi suhu maserasi dan waktu maserasi 

semakin lama menyebabkan nilai L* semakin 

meningkat. Peningkatan nilai L* dipengaruhi 

oleh kandungan pigmen yang didalam ekstrak. 

Semakin tinggi suhu maserasi maka nilai 

kecerahan (L*) semakin tinggi dan dengan 

waktu maserasi yang cenderung lama nilai 

kecerahan semakin tinggi. Purba et al. (2019) 

menyatakan nilai kecerahan (L*) yang tinggi 

dapat dinyatakan bahwa pigmen tidak 

terekstrak sempurna sehingga menghasilkan 

warna yang semakin cerah atau nilai L* yang 

semakin tinggi. Sajilata dan Singhal (2006) dan 

Gross (1991) juga menyatakan bahwa 

perubahan warna pada pigmen menunjukkan 

terjadinya degradasi akibat terpapar pada suhu 

dan cahaya dengan intensitas tinggi dalam 

waktu yang cukup lama. 

Kondisi optimum untuk memperoleh 

kecerahan terbaik adalah pada suhu maserasi 80 

± 2°C dengan waktu maserasi 2 jam Hal ini 

disebabkan karena kandungan senyawa tanin 

yang paling tinggi pada ekstrak dengan 

perlakuan suhu maserasi 80 ± 2°C dengan 

waktu maserasi 2 jam. Sehingga tingkat 

kecerahan yang dihasilkan semakin rendah. 

Kandungan pigmen yang tinggi mempengaruhi 

tingkat kecerahan, semakin meningkat suhu 

maserasi dan waktu maserasi yang semakin 

lama mampu mengekstrak senyawa tanin 

paling tinggi dan akan memiliki intensitas 

warna yang dihasilkan semakin gelap 

(Wahyuni dan Widjanarko, 2015). 
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Tabel 5. Nilai rata-rata kecerahan (L*) ekstrak sabut kelapa gading  

Suhu Maserasi (°C) 
Waktu Maserasi (Jam) 

1 2 3 

70 ± 2 23,408 ± 0,074  abc 22,573± 0,301 abc 23,303± 0,428 abc 

80 ± 2 29,290± 0,332 a 19,488± 3,190 c 24,065± 1,590 abc 

90 ± 2 26,368± 1,333 ab 26,228± 2,920 ab 26,303± 0,979 ab 
Keterangan: Huruf yang berbeda di belakang nilai rata-rata menunjukkan perbedaan yang nyata dengan uji Tukey 5%. 

 
Hijau sampai Merah (a*) 

Berdasarkan hasil sidik ragam diperoleh bahwa 

suhu dan waktu maserasi berpengaruh sangat nyata 

(P<0,01) dan interaksi antara kedua perlakuan 

berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap nilai hijau 

sampai merah (a*) ekstrak sabut kelapa gading. 

Nilai rata-rata dari nilai hijau sampai merah (a*) 

disajikan dalam Tabel 6.  

Nilai a* menunjukkan kecenderungan warna 

hijau sampai merah. Semakin besar nilai a* 

menunjukkan kecenderungan warna semakin 

merah. Hasil penelitian menunjukkan nilai 

kemerahan (a*) ekstrak sabut kelapa gading 

tertinggi diperoleh pada perlakuan suhu maserasi 80 

± 2°C dan waktu maserasi 3 jam sebesar 12,208 ± 

0,463 tidak berbeda nyata dengan perlakuan suhu 

maserasi 90 ± 2°C dan waktu maserasi  2 jam dan 3 

jam, sedangkan nilai a* terendah diperoleh pada 

perlakuan suhu maserasi 70 ± 2°C dan waktu 

maserasi 1 jam sebesar 7,097 ± 0,21. Semakin 

meningkat suhu maserasi dan waktu maserasi 

semakin lama meningkatkan intensitas warna 

kemerahan ekstrak sabut kelapa gading. Hasil ini 

berhubungan dengan kandungan senyawa tanin 

dalam ekstrak tersebut, semakin tinggi tingkat 

kemerahan maka semakin tinggi kandungan 

senyawa tanin pada ekstrak. Suhu maserasi yang 

semakin tinggi dan waktu maserasi yang semakin 

panjang hingga kondisi optimum menyebabkan 

difusi berjalan cepat dan kontak antara bahan dan 

pelarut semakin lama, sehingga ekstraksi berjalan 

sempurna dan menyebabkan senyawa tanin dapat 

larut dalam pelarut yang digunakan. 

 

Biru sampai Kuning (b*) 

Berdasarkan hasil sidik ragam diperoleh bahwa 

suhu maserasi berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 

berbeda dengan waktu maserasi dan interaksi antara 

perlakuan yang tidak berpengaruh nyata terhadap 

nilai biru sampai kuning (b*) ekstrak sabut kelapa 

gading (P>0,05). Nilai rata-rata b* dari ekstrak 

sabut kelapa gading disajikan dalam Tabel 7. 
Nilai b* menunjukkan kecenderungan 

warna biru sampai kuning. Semakin besar nilai 

b* menunjukkan kecenderungan warna 

semakin kuning. Hasil penelitian menunjukkan 

nilai kekuningan (b*) tertinggi diperoleh pada 

perlakuan suhu maserasi 90 ± 2°C sebesar 

20,25 ± 2,08  tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan suhu maserasi 80 ± 2°C, sedangkan 

nilai b* terendah diperoleh pada perlakuan suhu 

maserasi 70 ± 2°C sebesar 15,87 ± 0,70. 

Semakin meningkat suhu maserasi maka 

intensitas warna kekuningan (b*) ekstrak sabut 

kelapa gading semakin meningkat. Hasil ini 

berhubungan dengan kandungan senyawa tanin 

dalam ekstrak tersebut, semakin tinggi tingkat 

kekuningan (b*) maka semakin tinggi 

kandungan senyawa tanin pada ekstrak. 

Rosyida dan Zulfiya (2013) menyatakan zat 

pewarna alami tanin akan menghasilkan warna 

kuning hingga coklat tua. 

Nilai kecerahan (L*) ekstrak sabut kelapa 

gading berbanding terbalik dengan nilai 

kemerahan (a*) dan nilai kekuningan (b*). 

Semakin rendah nilai kecerahan maka semakin 

pekat kandungan senyawa tanin yang ada pada 

ekstrak sabut kelapa gading, sedangkan 

semakin tinggi nilai kemerahan (a*) dan 

kekuningan (b*) maka kandungan senyawa 

tanin di dalam ekstrak semakin tinggi. Titik 

warna ekstrak sabut kelapa gading dengan nilai 

L*, a* dan b* terbaik ditampilakn pada Gambar 

1. 
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Tabel 6. Nilai rata-rata nilai a* ekstrak sabut kelapa gading  

Suhu Maserasi 

(°C) 

Waktu Maserasi (Jam) 

1 2 3 

70 ± 2 7,097 ± 0,210 g 8,250 ± 0,043 fg 8,775 ± 0,178 ef 

80 ± 2 10,203 ± 0,275 cde 10,523 ± 0,417 bcd 12,208 ± 0,463 a 

90 ± 2 9,232 ± 0,317 def 11,525 ± 0,061 abc 11,752 ± 0,775 ab 

Keterangan: Huruf yang berbeda di belakang nilai rata-rata menunjukkan perbedaan yang nyata dengan uji Tukey 5%. 

Tabel 7. Nilai rata-rata nilai b* ekstrak sabut kelapa gading  

Suhu Maserasi 

(°C) 

Waktu Maserasi (Jam) Rata-rata 

1 2 3  

70 ± 2 15,07 16,15 16,40 15,87 ± 0,70 b 

80 ± 2 17,97 18,39 18,97 18,44 ± 1,32 a 

90 ± 2 19,58 18,58 22,59 20,25 ± 2,08 a 

Rata-rata 17,54 ± 2,18 a 17,71 ± 1,48 a 19,32 ± 2,98 a   
Keterangan: Huruf yang berbeda di belakang nilai rata-rata menunjukkan perbedaan yang nyata dengan uji Tukey 5%. 

 
Gambar 1. Kromatogram warna ekstrak sabut kelapa gading dengan nilai a* dan b* perlakuan    

terbaik tahap I (Almegakm, 2017) 

 

Identifikasi Senyawa Tanin dengan 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Hasil identifikai senyawa tanin dengan 

metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

menunjukakan Rf rata-rata ekstrak sabut kelapa 

gading adalah sebesar 0,62. Terbentuk tiga spot 

noda. Spot kedua adalah noda yang diduga 

senyawa tanin. Sesuai dengan yang dilaporakan 

Hayati et al. (2010) yang juga melakukan 

identifikasi senyawa tanin pada ekstrak daun 

belimbing wuluh menyatakan bahwa terdapat 

tiga spot noda dan noda yang kedua diduga 

senyawa tanin, noda berwarna lembayung 

dengan Rf sebesar 0,61. Selain itu Harbone 

(1987) juga menyatakan bahwa senyawa tanin 

yang dideteksi dengan sinar UV berupa noda 

dengan warna lembayung dan Rf sebesar 0,62. 

Jenis senyawa tanin pada ekstrak sabut kelapa 

gading yang teridentifikasi pada spot kedua 

dengan Rf 0,625 adalah senyawa katekin, 

sedangkan spot pertama dengan rata-rata Rf 

0,47 mendekati Rf senyawa tanin galokatekin 

dan spot ketiga  dengan rata-rata Rf 0,81 

mendekati Rf senyawa tanin floroglusinol 

Warna Ekstrak 
Sabut Kelapa 
Gading 
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(Karchesy et al., 1989). Hasil  identifikasi 

senyawa tanin ekstrak sabut kelapa gading 

disajikan dalam Tabel 8. Spot noda yang 

terbentuk pada plat ditampilkan pada Gambar 2. 

 

Hasil Uji Efektivitas Ekstrak Sabut Kelapa 

Gading 

Uji indeks efektivitas bertujuan untuk 

menentukan perlakuan terbaik dalam 

menghasilkan ekstrak sabut kelapa gading. 

Dalam uji efektivitas digunakan nilai dari 

variabel yang diamati yaitu: rendemen, kadar 

tanin, pH, kelarutan, kecerahan (L*), 

kemerahan (a*) dan kekuningan (b*). Hasil uji 

efektivitas dapat dilihat pada Tabel 9.  

Perlakuan terbaik ditunjukkan dengan 

jumlah nilai hasil tertinggi. Tabel 9 

menunjukkan bahwa perlakuan S2W2 (suhu 

maserasi 80 ± 2˚C dan waktu maserasi 2 jam) 

mempunyai nilai tertinggi yaitu 0,83. Sehingga 

perlakuan S2W2 merupakan perlakuan terbaik 

yang dapat menghasilkan ekstrak sabut kelapa 

gading. Karakteristik terbaik yang diperoleh 

diantaranya rendemen, kadar tanin, pH, 

kelarutan, kemerahan (a*) serta kekuningan 

(b*) tertinggi dan kecerahan (L*) terendah.  

 

KESIMPULAN 

 

Suhu dan waktu maserasi berpengaruh 

sangat nyata terhadap rendemen, kadar tanin, 

pH, kelarutan, kecerahan (L*) dan  kemerahan 

(a*) ekstrak sabut kelapa gading. Suhu 

berpengaruh nyata terhadap nilai kekuningan 

(b*). Interaksi antara suhu dan waktu maserasi 

berpengaruh nyata terhadap rendemen, kadar 

tanin, kecerahan (L*) dan kemerahan (a*) tetapi 

tidak berpengaruh nyata terhadap pH dan nilai 

kekuningan (b*) ekstrak sabut kelapa gading.  

Suhu maserasi 80± 2oC dan waktu maserasi 

2 jam menghasilkan ekstrak sabut kelapa 

gading terbaik dengan karakteristik rendemen 

18,371 ± 0,155 %, kadar tanin 13,89 ± 1,09 g 

TAE/100g, pH 3,15, kelarutan 99,46 ± 0,24 %, 

kecerahan (L*) 19,488 ± 3,190, kemerahan (a*) 

10,523 ± 0,417, kekuningan (b*) 18,37 dan 

jenis senyawa tanin yang terkandung adalah 

senyawa katekin, galokatekin dan 

floroglusinol. 
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Tabel 8. Nilai Rf hasil kromatografi lapis tipis (KLT) ekstrak sabut kelapa gading  

Perlakuan 
 Rf   

Spot 1 Spot 2 Spot 3  

S1W1 (Suhu 70°C dan Waktu 1 Jam) 0,51 0,62 0,82 

S1W2 (Suhu 70°C dan Waktu 1 Jam) 0,49 0,63 0,85 

S1W3 (Suhu 70°C dan Waktu 1 Jam) 0,54 0,62 0,79 

S2W1 (Suhu 80°C dan Waktu 2 Jam) 0,47 0,62 0,81 

S2W2 (Suhu 80°C dan Waktu 2 Jam) 0,46 0,62 0,80 

S2W3 (Suhu 80°C dan Waktu 2 Jam) 0,42 0,64 0,81 

S3W1(Suhu 90°C dan Waktu 3 Jam) 0,45 0,60 0,80 

S3W2 (Suhu 90°C dan Waktu 3 Jam) 0,44 0,62 0,80 

S3W3 (Suhu 90°C dan Waktu 3 Jam) 0,45 0,64 0,80 

Rata-rata 0,47 0,62 0,81 

 

Gambar 2. Identifikasi senyawa tanin ekstrak sabut kelapa gading dengan metode KLT 

 

Tabel 9. Hasil pengujian efektivitas ekstrak sabut kelapa gading  

 Variabel 

  

Rendemen  
Kadar 

Tanin  
pH Kelarutan L* a* b* Jumlah 

  BV 4.40 7.00 3.60 2.40 3.40 2.60 2.40 25.80 

  BN 0.15 0.24 0.12 0.20 0.12 0.09 0.08 1.00 

S1W1 Ne 0.00 0.00 0.20 0.00 0.60 0.00 0.00  

  Nh 0.00 0.00 0.02 0.00 0.07 0.00 0.00 0.09 

S1W2 Ne 0.08 0.20 0.00 0.09 0.69 0.23 0.14  

  Nh 0.01 0.05 0.00 0.02 0.08 0.02 0.01 0.19 

S1W3 Ne 0.58 0.40 0.31 0.18 0.61 0.33 0.18  

  Nh 0.09 0.10 0.04 0.04 0.07 0.03 0.01 0.37 

S2W1 Ne 0.34 0.69 1.00 0.62 0.00 0.61 0.39  

  Nh 0.05 0.17 0.12 0.12 0.00 0.05 0.03 0.55 

S2W2 Ne 0.68 1.00 0.61 1.00 1.00 0.67 0.44  
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  Nh 0.10 0.24 0.07 0.20 0.12 0.06 0.04 0.83 

S2W3 Ne 1.00 0.86 0.73 0.75 0.53 1.00 0.52  

  Nh 0.15 0.21 0.09 0.15 0.06 0.09 0.04 0.79 

S3W1 Ne 0.23 0.59 0.86 0.67 0.42 0.42 0.60  

  Nh 0.03 0.14 0.11 0.13 0.03 0.05 0.05 0.55 

S3W2 Ne 0.43 0.57 0.49 0.71 0.31 0.87 0.47  

  Nh 0.06 0.14 0.06 0.14 0.04 0.08 0.04 0.55 

S3W3 Ne 0.49 0.47 0.92 0.48 0.30 0.91 1.00  

  Nh 0.07 0.11 0.11 0.09 0.04 0.08 0.08 0.59 
Keterangan:    Ne = Nilai efektifitas ; BV = Bobot Variabel; Nh = Nilai hasil (Ne x BN); BN = Bobot Normal 
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