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Bab IV. Hasil dan Pembahasan 
 

A. Pengukuran CPO dengan Spektrofotometer 

Varian Carry  

Spektra CPO untuk fraksi cair diperoleh dengan 

melarutkan sampel yaitu ekstrak CPO dalam pelarut 

aseton. Dari fraksi cair CPO yang dibandingkan dengan 

marker aseton, diperoleh spektra yang menunjukkan 

CPO mengandung karotenoid (Gambar 5). Spektra yang 

diperoleh hampir sama dengan marker (Gross, 1991; 

Britton, 1995). 

 

Gambar 5. Pola spektra CPO dalam pelarut aseton 
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Dari pola spektra di atas menghasilkan dua 

puncak gelombang yaitu pada panjang gelombang 448 

nm dengan nilai absorbansi 1.003249 dan panjang 

gelombang 471 nm dengan nilai absorbansi 0.884074. 

Nilai baseline sebagai titik zero 0.877895 yaitu pada 

panjang gelombang 466 nm. 

Calculation of % III/II as an indicator of spectral fine 

structure 

 

Gambar 6.  Spectral fine structure, %III/II (Rodrigez- Amala, 

2004) 

 

Perhitungan dari % III/II (III/II x 100) merupakan 

indikasi dari spectral fine structure. Dari formulasi 

tersebut dapat dicari % III/II (Rodriguez- Amala, 2004) 
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Dari hasil  perhitungan % III/II, nilai fine structure yaitu 

sebesar 5. Nilai tersebut cukup rendah hal itu 

menunjukkan bahwa kemungkinan besar merupakan β 

karoten walaupun dari tabel 3 sebesar 15. Identifikasi 

penyerapan  spektrum tampak dari UV  menjelaskan 

petunjuk pertama untuk mengidentifikasi karotenoid. 

Kedua panjang gelombang dari penyerapan maksimum 

(λmax) dan bentuk dari spektrum (spectral fine 

structure) merupakan karakteristik kromofor. Nilai  

λmaksimum dari karotenoid umumnya ditemukan di 

makanan tercantum dalam Tabel 3. Dalam  

pembahasan dibawah, nilai-nilai λ maksimum yang 

disebutkan dari karotenoid yang ada dalam petroleum 

eter. 

TABEL 3 

DATA PENYERAPAN UV-VIS UNTUK KAROTENOID PADA 

MAKANAN 
(UV/VISIBLE ABSORPTION DATA FOR COMMON FOOD 

CAROTENOIDS) 

 

Carotenoid Solvent λmax (nm) % 

III/II 

α-karoten aseton 424  448 476 55 

 kloroform 433  457 484  
 etanol 423  444 473  

 heksana, 

petroleum 

eter 

422  445 473 55 

      

β-Karoten aseton  (429)  452 478 15 
  kloroform (435) 461 485  

 etanol  (425) 450  478 25 

      heksana, 

petroleum 

eter  

(425) 450 477 25 
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α- 

Kriptoxantin/Zeinoxantin 

kloroform  435 459 487  

 etanol  423 446 473 60 

 heksana  421 445 475 60 

      
β-Kriptoxantin kloroform  (435) 459 485  

 etanol  (428) 450 478 27 

 petroleum 

eter 

(425)  449 476 25 

      

Lutein kloroform 435  458 485  
 etanol 422  445 474 60 

 petroleum 

eter 

421  445 474 60 

      

Likopen aseton 448  474 505  

 kloroform 458  484 518  
 etanol 446  472 503 65 

 petroleum 

eter 

444  470 502 65 

      

Zeaxanthin Zeaxanthin (430)  452 479  
 Kloroform (433)  462 493  

 etanol (428)  450 478 26 

 petroleum 

eter 

(424)  449 476 25 

 

Referensi: Britton 1995, Davies, 1976. 

Tanda kurung menunjukkan tepi. % III / II adalah rasio dari tinggi 
puncak penyerapan panjang gelombang terpanjang  yang 

ditunjukkan dengan III, sedangkan  tengah puncak penyerapan  

ditunjukkan dengan II. Mengambil minimum antara dua puncak 

sebagai garis dasar (baseline) . Kemudian hasilnya dikalikan 100. 

 

B. Pengukuran CPO dengan Spektroskopi NIR flex 

N-500 

Sebelum melakukan pengukuran NIR,  terlebih 

dahulu CPO di ekstraksi dengan 0,9 CaCO3 gr dan 

dilarutkan dalam 100 ml aseton 100% sampai 

dipastikan larut dengan sempurna. Jenis tempat 

sampel yang digunakan yaitu petri. Untuk pengambilan 
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sampel ini jumlah scan adalah sebanyak 1 kali tiap 

sampel. Selain itu ditetapkan  pengambilan data untuk 

setiap sampel adalah sebanyak satu kali. Larutan 

(sampel) dimasukkan ke dalam cawan petri kemudian 

ditutup dengan menggunakan transreflectance cover. 

Lapisan tipis larutan kira 0,5 mm, dibentuk antara 

transreflectance cover dengan cawan petri untuk 

pengukuran. Spektra hasil pengukuran dianalisa 

dengan menggunakan  program Matlab. Dalam 

menganalisis spektra, ada beberapa metode yang 

digunakan diantaranya menggunakan polynomial 

smoothing filters, membuat turunan kedua dari spektra 

untuk menghilangkan baseline spektra. Data hasil 

pengukuran CPO dengan Spektrometer NIR diplotkan 

menggunakan program Matlab agar dapat ditampilkan 

dalam bentuk spektrum. Untuk menganalisis spektrum 

tersebut maka diperlukan turunan kedua (second 

derivative) dan menghilangkan baseline dari setiap 

spektrum. Hasil dari turunan kedua dapat dilihat pada 

gambar 7. 
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Gambar 7. Hasil dari second derivative (turunan kedua)  

perbandingan antara Betakarotenoid dan ekstrak CPO 

Dari hasil turunan kedua dengan NIR, spektrum pada 

gambar 7 merupakan spektrum β-karoten karena pola 

spektrum yang terbentuk sama dengan spektrum β-

karoten. Hanya ada beberapa daerah yang beda yaitu 

pada spektrum 4490 dan 5333 wavenumber. Dimana 

pada daerah ini diperlukan penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

400045005000550060006500

-0.015

-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

0.015 

 

Betacarotenoid

ekstrak cpo


