
ringkasan.

Telah dilakukan penelitian untuk mengisolasi stero} 
dari minyak kelapa sawit.
Ekstraksi dilakukan dengan raenggunakan eter sebagai pela- 
rut, Sebelum diekstraksi dengan eter, minyak disabunkan 
terlebih dahulu dengan larutan kalium hidroksida 20 % da- 
lam metanol.selama tiga jam, kemudian didinginkan dan di- 

encerkan dengan air sebanyak lima kalinya.
Hasil ekstraksi yang didapat dimurnikan dengan kromatogra
fi kolom dengan menggunakan fasa diam kieselgel 60 .
E. Merck ukuran 230 - 400 mesh dan fasa gerak heksan : •. 
etil asetat = 8 : 2 ( v/v ). Hasil yang didapat setelah 
dicuci dengan metanol p.a dan direkristalisasi dengan klo
roform - metanol adalah kristal jarum berwarna putih.

Reaksi warna yang dilakukan adalah reaksi warna Lie - 
bermann - Burchardt dan reaksi warna Salkowski dimana war
na yang dihasilkan dibandingkan dengan warna dari sterol 
pembanding.

Identifikasi dengan kromatografi lapisan tipis menggu 
nakan fasa bergprak heksan : etil asetat = 8 : 2 ,  CHCl^ : 
etil asetat = 9 : 1 , benzen : aceton = 15 : 1 dan penam. - 
pak noda larutan anisaldehid asam sulfat dan larutan SbCl^ . 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kristal hasil iso • 
lasidari minyak kelapa sawit tersebut hanya mengandung . 
sterol, terlihat dari hasil kromatografi lapisan tipis di- 
dapatkan hanya satu noda yang warna dan harga Rf-nya sama 
dengan warna dan haega Rf sterol pembanding.

Untuk identifikasi sterol-sterol yang terdapat dalam
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kristal hasil isolasi dilakukan kromatografi lapisan tipis 
secafa irapregnasi dengan menggunakan fasa diam kieselgel 
GO Merck yang telah dieluasi dengan larutan perak
nitrat 37,5 % dan diaktifkan pada suhu 110°C selama sete- 
ngah jam, dan fasa bergerak kloroform : eter : asam asetat 

= 97 : 2,5 : 0,5 ( v/v ) serta penampak noda larutan ani - 
saldehid asam sulfat* Hasi;l yang diperoleh dengan impregng. 
si ini menunjukkan bahwa kristal hasil isolasi mengandung 
empat jenis sterol*
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