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I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Udang merupakan salah satu komoditas perikanan penting di Indonesia. 

Tingkat ekspor udang Indonesia pada tahun 2015 mencapai 145,07 ton/volume 

(Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017). Salah satu komoditas udang ekspor 

adalah udang vannamei (Litopenaus vannamei). Tingkat ekspor udang Indonesia 

dipengaruhi oleh peningkatan produksi dan pengolahan udang.  

Pengolahan udang pada tingkat ekspor umumnya memproses udang untuk 

memperoleh daging kemudian dibekukan. Proses ini tentu akan menghasilkan 

hasil samping dan limbah yang mencemari lingkungan apabila tidak ada upaya 

pengelolaan (Fernandes et al., 2013). Pengolahan udang memiliki keluaran berupa 

produk, limbah, dan hasil samping pengolahan berupa karapas. 

Salah satu bentuk hasil samping pengolahan udang adalah karapas 

(Sachindra, 2003). Persentase karapas udang dari pengolahan udang sekitar 35-

45% (Trung and Puong, 2012). Senyawa utama dari karapas udang (dalam berat 

kering) adalah protein (35-50%), kitin (15-25%), mineral (10-15%), dan 

karotenoid (Sachindra, 2003). 

Karotenoid merupakan senyawa kimia turunan komponen isoprenoid 

secara eksogen yang mewakili kelompok pigmen alami. Karotenoid memiliki 

rentang warna yang luas dari tidak berwarna hingga kuning dan merah gelap 

(Latscha, 1989). Karotenoid ditemukan pada ikan dan krustasea (Maoka, 2011). 

Karotenoid utama yang paling banyak ditemukan di dalam udang adalah 

astaksantin dalam bentuk monoester dan diester (Shahidi and Brown, 1998). 
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Senyawa karotenoid memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi (Shindhu 

and Sherief, 2011). Oleh karena itu, karotenoid di dalam karapas udang berpotensi 

untuk diaplikasikan sebagai bahan aditif pakan, pangan, dan obat-obatan serta 

suplemen. Karapas udang dapat diolah menjadi suplemen pakan (Lim et al., 2017) 

dan pewarna pangan (Sachindra and Mahendrakar, 2010). Pemanfaatan karapas 

udang dapat digunakan sebagai bahan baku pengembangan penelitian obat-obatan 

alami dan suplemen (Shindhu and Sherief, 2011).  

Karotenoid dari karapas udang dapat diperoleh melalui proses ekstraksi. 

Karotenoid bersifat larut lemak (Shahidi and Brown, 1998) sehingga dapat 

diekstraksi dengan menggunakan minyak nabati (Chen and Meyers, 1984; 

Sachindra et al., 2005), minyak hewani (Shahidi dan Synowiecki, 1991), dan 

pelarut organik (Sachindra et al., 2006). Karotenoid yang diekstraksi dengan 

menggunakan minyak dapat diaplikasikan langsung pada produk pakan dan 

pangan (Sachindra, 2007). 

Ekstraksi karotenoid menggunakan minyak nabati dapat memproduksi 

rendemen karotenoid lebih banyak dari minyak hewani seperti minyak hati ikan 

kod (Sachindra et al., 2005). Proses ekstraksi karotenoid berupa astaksantin dari 

karapas lobster (Procambarus clarkii) dengan minyak kedelai menghasilkan 87,4 

mg/100 ml minyak astaksantin (Chen and Meyers, 1984). Kandungan karotenoid 

diekstraksi dengan minyak hati ikan kod adalah 60,19 mg/100 ml minyak (Shahidi 

and Synowiecki, 1991). Ekstraksi karotenoid dengan menggunakan minyak nabati 

merupakan metode yang mudah dilakukan dan tidak berbahaya (Handayani, 

2007). 
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Minyak nabati yang memiliki harga terjangkau dan mudah ditemukan di 

Indonesia adalah minyak kelapa sawit. Indonesia merupakan produsen minyak 

kelapa sawit terbesar di dunia (Pacheco et al., 2017) sehingga ketersediaan 

minyak kelapa sawit tinggi. Handayani et al. (2008) telah mengekstraksi 

karotenoid dari karapas udang windu (Penaus monodon) menggunakan minyak 

kelapa sawit. Karapas udang vannamei (Litopenaus vannamei) merupakan 

karapas udang terbanyak di Indonesia selain karapas udang windu (Penaus 

monodon). Hal ini didukung dengan peran Indonesia sebagai salah satu produsen 

udang vannamei terbesar di dunia (Valderrama and Anderson, 2011). Oleh karena 

itu, pemulihan karotenoid dari karapas udang vannamei melalui proses ekstraksi 

dengan minyak kelapa sawit mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. 

Ekstraksi karotenoid pada karapas udang vannamei (Litopenaus vannamei) 

dapat dikembangkan menjadi skala ekstraksi yang lebih besar seperti skala 

industri. Pengembangan ini didukung dengan besarnya potensi karotenoid pada 

karapas udang vannamei (Litopenaus vannamei), ketersediaan minyak kelapa 

sawit, dan jumlah karapas udang vannamei yang tinggi. Ekstraksi karotenoid 

dapat ditingkatkan melalui optimasi proses.   

Optimasi proses merupakan cara untuk meningkatkan sebuah proses untuk 

menghasilkan hasil yang maksimal (Andrèasson et al., 2005). Salah satu metode 

optimasi proses adalah Response Surface Methodology (RSM). RSM adalah 

metode optimasi proses untuk meningkatkan pengaruh respon variabel 

memproduksi hasil yang optimal (Myers et al., 2016). RSM membantu 

pengambilan keputusan manajemen limbah dan hasil samping dalam industri 
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pengolahan udang. RSM meningkatkan produksi karotenoid bagi produsen 

karotenoid. Oleh karena itu, penelitian ini dibutuhkan untuk mengetahui 

rendemen hasil karotenoid optimal dari karapas udang vannamei dengan optimasi 

variabel suhu dan waktu proses ekstraksi. 

Belum ada laporan mengenai optimasi proses dari ekstraksi karotenoid 

menggunakan minyak kelapa sawit serta bersumber dari karapas udang vannamei 

(Litopenaus vannamei). Penelitian mengenai optimasi proses ekstraksi karotenoid 

dari karapas udang vannamei (Litopenaus vannamei) dianggap perlu untuk 

dilakukan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah rendemen hasil karotenoid 

yang optimal dari karapas udang vannamei dapat diketahui dengan optimasi 

variabel suhu dan waktu proses eksraksi karotenoid? 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rendemen hasil karotenoid 

yang optimal dari karapas udang vannamei dengan optimasi variabel suhu dan 

waktu proses ekstraksi karotenoid. 

1.4 Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Sebagai pengembangan studi Teknologi Hasil Perikanan (THP) pada 

pengolahan karapas udang. 
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2. Sebagai solusi alternatif dalam manajemen karapas udang vannamei 

(Litopenaus vannamei) pada industri pengolahan udang. 

3. Hasil dari penelitian dapat diaplikasi di dalam produk pakan, pangan, 

nutraceutical, dan pharmaceutical. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Udang Vannamei (Litopenaus vannamei) 

 Spesies udang yang diketahui di dunia mencapai 2500 spesies dan hanya 

12 spesies yang dapat dibudidayakan. Salah satu dari 12 spesies tersebut adalah 

udang vannamei (Litopenaus vannamei). 

2.1.1 Klasifikasi dan Morfologi 

 Udang vannamei (Gambar 1) telah dibudidayakan di seluruh dunia. Udang 

vannamei mudah dibudidayakan karena udang dapat berkembang biak dengan 

baik, tumbuh dengan cepat, membutuhkan protein yang rendah (20-25%), dan 

dapat beradaptasi dengan baik (Lucas and Southgate, 2012). 

 

Gambar 1. Udang vannamei (Litopenaus vannamei) 

 Klasifikasi Udang vannamei menurut Integrated Taxonomic Information 

System (ITIS) (1996) sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas : Malacostraca 

Ordo : Decapoda 

Famili : Penaeidae 

Genus : Litopenaeus 

Spesies : Litopenaeus vannamei 
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 Udang vannamei tergolong ordo Decapoda, ordo yang terkenal dalam 

Eumalacostraca, serta subordo Dendrobranchiata. Udang ini memiliki karapas 

yang berkembang dengan baik dengan menyertakan ruang branchial. Udang 

vannamei memiliki insang dendrobranchiata. Udang vannamei memiliki tiga 

pasang maxillipeds dan lima pasang uniramous fungsional atau biramous 

pereopoda yang lemah. Udang dewasa memiliki kelenjar antennal (Brusca and 

Brusca, 2003). 

2.1.2 Pengolahan dan Karapas Udang 

Produksi udang vannamei mendominasi produksi udang global (Lucas and 

Southgate, 2012). Udang vannamei termasuk komoditas udang komersil di dunia 

termasuk Indonesia. Produksi udang nasional mencapai 633 ribu ton pada tahun 

2007 meningkat 8,8 persen pertahun dari 2002 dengan nilai sebesar Rp21.070,2 

milyar atau meningkat sebesar 9,69 persen. Produksi udang terutama dihasilkan 

dari budidaya sebesar 56,81 persen dan dari penangkapan di laut sebesar 40,85 

persen (Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia, 2008). 

Udang menjadi komoditas perdagangan terpenting dilihat dari aspek 

nilainya. Aspek nilai udang mencapai 45,6 persen dari keseluruhan nilai ekspor 

komoditas perikanan Indonesia tahun 2007 (Kementrian Kelautan dan Perikanan 

Indonesia, 2008). Tingkat ekspor udang Indonesia pada tahun 2007 mencapai 

157,58 ton/volume (Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia, 2008). 

Tingkat ekspor udang Indonesia pada tahun 2015 mencapai 145,08 ton/volume 

(Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017). Udang umumnya diekspor dalam 

berbagai bentuk produk udang. 
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Udang yang telah diproduksi melalui budidaya dan penangkapan diolah. 

Pengolahan udang tersebut akan menghasilkan berbagai produk udang tingkat 

ekspor. Produk-produk udang yang diekspor diantaranya udang hidup, udang beku 

dengan kepala dan tanpa kepala serta udang beku kupas (Alam, 2016). Produksi 

udang beku kupas dihasilkan dengan memisahkan daging dan karapas udang 

kemudian daging dibekukan. 

Pengolahan udang akan menghasilkan produk dan hasil samping dan 

limbah. Hasil samping produksi udang umumnya terdiri dari kepala atau 

cephalothorax, cangkang, dan ekor. Pengolahan udang menghasilkan karapas 

udang berupa karapas dan organ dalam sekitar 35-45% (Trung and Puong, 2012). 

Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia (2017), jumlah karapas dari 

produksi udang tahun 2015 dapat diasumsikan sebesar 50,78-65,28 ton/volume. 

2.1.3 Pemanfaatan Karapas Udang 

 Pengolahan karapas udang dapat meningkatkan nilai karapas udang 

tersebut. Karapas udang dapat diolah dan diproses menjadi produk pakan dan 

senyawa kimia yang bernilai tinggi (Archer and Russell, 2008). Senyawa kimia 

yang dapat dihasilkan dari karapas udang diantaranya kitin, kitosan, pigmen 

karotenoid, glukosamin, kondroitin sulfat, alkalin fosfatase (ALP), 

glikosaminoglikan (GAG), dan asam lemak omega-3 dan omega-6 (Archer and 

Russell, 2008).  

 Cahú et al. (2012) telah mengekstraksi dan memulihkan beberapa senyawa 

kimia bioaktif dari karapas udang vannamei (Litopenaus vannamei) berupa 

karapas. Karapas udang vannamei terdiri dari  195 ± 0,5 mg karotenoid, 83 ± 0,2 
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mg astaksantin, 25 ± 2 mg kitin, 17 ± 4 mg kitosan, dan 79 ± 2 mg 

glikosaminoglikan sulfat. Senyawa kimia bioaktif tersebut dapat diaplikasikan 

dalam pangan dan nonpangan. 

 Karotenoid dapat diaplikasikan sebagai pigmentasi pada kulit ikan dan 

suplemen pakan. Astaksantin berfungsi sebagai suplemen kesehatan manusia dan 

nutraceutical. Kitin dapat dimanfaatkan dalam kromatografi, imobilisasi sel dan 

enzim serta sebagai biosensor, film, dan bahan dasar penyembuh luka. Kitosan 

dapat diaplikasikan sebagai coating pangan, pembersih logam berat, antitumor, 

dan antikoagulan. Glikosaminoglikan sulfat berfungsi sebagai antiinflamantori 

(Cahú et al., 2012). 

2.2 Karotenoid 

Karotenoid termasuk senyawa kimia yang tergolong tetraterpenoid 

(Alasalvar et al., 2010). Karotenoid memiliki rentang warna yang luas dari tidak 

berwarna hingga kuning dan merah gelap (Latscha, 1989). 

2.2.1 Definisi dan Fungsi 

Karotenoid merupakan kelompok pigmen larut lemak (hidrofobik) 

(Shahidi and Brown, 1998) sehingga larut dalam pelarut organik nonpolar. 

Kemampuan hidrofobik yang tinggi pada karotenoid cenderung kuat untuk 

membentuk agregat dan mengkristal dalam media cair. Penyerapan cahaya dan 

reaksi kimia akan mengubah agregat, ukuran efektif, dan kelarutan karotenoid 

(Britton et al., 2008). 

Karotenoid terkandung dalam mikroorganisme, alga, tanaman (Fassett and 

Coombes, 2011), spons, anemon laut, moluska, krustasea, echinodermata, 
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tunikata, dan ikan (Maoka, 2011). Karotenoid utama penyusun udang dan jenis 

krustasea lainnya adalah astaksantin (Gambar 2). Astaksantin (3,3’-dihidroksi-β,β-

karoten-4,4’-dion) diketahui sebagai warna merah-jingga pada krustasea laut 

seperti lobster, kepiting, dan udang. Penyusun utama karotenoid pada udang 

adalah astaksantin sebanyak 28,8% dari karotenoid total (Sachindra et al., 2005). 

Zeaksantin dan β-karoten terdapat dalam karapas udang namun dengan jumlah 

yang sedikit yaitu 5,5% dan 1,7% dari karotenoid total (Sachindra et al., 2005). 

 

Gambar 2. Astaksantin 

Fungsi utama dari karotenoid adalah sebagai prekursor vitamin A. Namun, 

tidak semua golongan karotenoid dapat berfungsi sebagai prekursor vitamin A. 

Xantofil memiliki cincin dengan gugus beroksigen sehingga tidak dapat 

melaksanakan aktivitas vitamin A (Bhosale, 2005). Xantofil dapat berperan 

sebagai antioksidan walaupun xantofil tidak dapat berfungsi sebagai prekursor 

vitamin A (Edge et al., 1997). Karotenoid yang tergolong xantofil adalah 

zeaksanthin, lutein, kriptoksantin, astaksantin, kantaksantin, neoksantin, 

violaksantin, dan anteraksantin (Bhosale, 2005). 
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2.2.2 Sumber 

Mikroorganisme, alga, dan tanaman mengandung karotenoid (Fassett and 

Coombes, 2011). Karotenoid seperti β-karoten, astaksantin, dan kantaksantin 

terakumulasi pada mikroalga, terutama alga hijau (Alasalvar et al., 2010). 

Karotenoid juga terdapat pada spons, anemon laut, moluska, krustasea, 

echinodermata, tunikata, dan ikan (Maoka, 2011). Karotenoid pada hewan tidak 

dapat diproduksi oleh hewan tersebut (Matsuno, 2001). 

Salah satu sumber karotenoid adalah berasal dari krustasea seperti udang. 

Pigmen udang umumnya berada di cephalotoraks, lapisan epidermal abdominal, 

dan eksoskeleton abdominal (Tume et al., 2009). Krustasea mengandung 

karotenoid dalam bentuk bebas dan ester (Maoka, 2011). Organisme jenis 

krustasea mengandung karotenoid seperti astaksantin, zeaksantin, β-karoten 

(Sachindra et al., 2005).  

Karotenoid utama yang ditemukan pada udang adalah astaksantin dalam 

bentuk karotenoprotein seperti krustasianin (Maoka, 2011). Udang vannamei 

(Litopenaus vannamei) mengandung 206 mg karotenoid pada 1 kg berat kering 

(Trung and Puong, 2012) dan 2,24 mg astaksantin pada 100 g berat kering 

(Sachindra et al., 2007). Karapas udang Penaus indicus  mengandung astaksantin 

4,79 mg/100 g sampai 9,17 mg/100 g (Holanda and Netto, 2006). 

2.2.3 Ekstraksi Karotenoid 

Karotenoid dapat diperoleh melalui pengolahan hasil samping pengolahan. 

Ekstraksi karotenoid dapat menggunakan pelarut minyak berupa minyak nabati 

dan hewani. Hasil karotenoid dengan menggunakan pelarut minyak lebih mudah 
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diaplikasikan bila dibandingkan dengan menggunakan pelarut organik 

(Sachindra et al., 2005).  

Anderson (1975) telah mengeksraksi karotenoid dari karapas udang 

dengan  menggunakan minyak kedelai. Suhu yang digunakan dalam proses 

ekstraksi metode Anderson (1975) sebesar 60
o
C. Ekstraksi karotenoid dari karapas 

lobster Procambarus clarkii oleh Chen and Meyers (1984) menggunakan minyak 

nabati dan minyak ikan. Minyak nabati yang digunakan dalam penelitian tersebut 

adalah minyak kedeleai dan minyak biji kapas. Minyak ikan menhaden, herring, 

dan salmon digunakan pada ekstraksi oleh Chen and Meyers (1984). Hasil 

karotenoid berupa astaksantin terbaik dari penelitian tersebut didapatkan sebanyak 

87,4 mg/100g dari minyak kedelai.  

Shahidi and Synowiecki (1991) telah mengekstraksi karotenoid dari udang 

karang menggunakan minyak hati ikan kod. Hasil rendemen karotenoid terbaik 

dari penelitian Shahidi and Synowiecki (1991) sebanyak 60,19 ± 0,58 mg/100 g. 

Ekstraksi tersebut perbandingan minyak hati ikan kod dan karapas udang 

Pandalus borealis 1:2 (w/v) pada suhu 80
o
C.  

Sachindra et al. (2005) telah mengekstraksi karotenoid dari karapas udang 

dari Penaus indicus dengan menggunakan minyak nabati yang berbeda dan 

mengoptimasi proses ekstraksi dari bahan tersebut. Sachindra et al. (2005) 

menggunakan minyak bunga matahari, minyak kacang tanah, minyak jahe, 

minyak mustar, minyak kedelai, minyak kelapa, dan minyak dedak beras. Proses 

ekstraksi yang dilakukan Sachindra et al. (2005) menggunakan suhu 70
o
C dan 

perbandingan karapas udang dan minyak nabati 1:2 (w/v).  
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Hasil karotenoid terbaik sebanyak 26 µg/g didapatkan dari perlakuan 

dengan menggunakan minyak bunga matahari pada penelitian Sachindra (2005). 

Proses ekstraksi dengan minyak bunga matahari kemudian dioptimasi. Respon 

dari variabel suhu, waktu ektraksi, dan rasio karapas udang dan minyak nabati 

ditingkatkan. Hasil karotenoid optimal didapatkan dengan melakukan proses 

ekstraksi pada suhu 70
o
C selama 150 menit dengan perbandingan karapas dan 

minyak 1:2 (w/v). 

Handayani (2007) telah mengekstraksi karotenoid dari udang windu 

(Penaus monodon) dengan minyak kelapa sawit. Proses ekstraksi ini 

menggunakan suhu, waktu ekstraksi, dan ukuran partikel kulit udang sebagai 

variabel bebas. Proses ekstraksi dengan meggunakan suhu 70
o
C selama 180 menit 

pada karapas udang yang memiliki ukuran partikel 80/100 mesh menghasilkan 

rendemen karotenoid tertinggi. Hasil karotenoid yang didapatkan pada ekstraksi 

tersebut sebesar 131,74 µg/g. 

Ekstraksi karotenoid menggunakan minyak nabati memproduksi rendemen 

lebih banyak daripada menggunakan minyak hewani seperti minyak ikan. 

Komponen karotenoid berupa astaksantin yang telah diekstrak dari minyak 

kedelai adalah 87,4 mg/100 ml (Chen and Meyers, 1984) dan 60,19 mg/100 ml 

(Shahidi and Synowiecki, 1991).  

2.3 Minyak Kelapa Sawit 

Pertumbuhan pohon kelapa sawit sangat pesat di wilayah Indonesia dan 

Malaysia. Lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 64% dari lahan 

perkebunan kelapa sawit dunia. Produksi minyak kelapa sawit di Indonesia 
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mencapai 33 juta ton. Tingginya produksi tersebut menjadikan Indonesia sebagai 

produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Hal ini juga menunjukkan bahwa 

ketersediaan minyak kelapa sawit di Indonesia sangat tinggi (Pacheco et al., 

2017). 

Minyak kelapa sawit merupakan minyak yang diperoleh dari pengolahan 

mesocarp dari buah kelapa sawit yang telah matang (Mba  et al., 2015). Secara 

umum, bagian buah kelapa sawit terdiri dari serabut buah (pericarp) dan inti 

(kernel). Serabut buah kelapa sawit terdiri dari tiga lapis yaitu lapisan luar yang 

disebut pericarp, lapisan tengah yang disebut mesocarp, dan lapisan dalam yang 

disebut endocarp. Minyak kelapa sawit merupakan senyawa yang tidak larut 

dalam air (Pasaribu, 2004). 

Minyak kelapa sawit menghasilkan dua jenis minyak, yaitu minyak kelapa 

sawit atau crude palm oil (CPO) dan minyak inti kelapa sawit atau palm kernel oil 

(PKO) (Mba et al., 2015). Rendemen minyak kelapa sawit sekitar 20-22% dari 

bagian mesocarp. Rendemen minyak inti kelapa sawit sekitar 10% dari bagian inti 

(kernel). Komponen penyusun utama kelapa sawit adalah trigliserida dan 

nontrigliserida (Berger and Idris, 2005). 

CPO memiliki asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh yang hampir 

seimbang. Hal ini menyebabkan minyak kelapa sawit berwujud semisolid pada 

suhu ruang (Mba et al., 2015). CPO tersusun atas 44% asam palmitat, 40% asam 

oleat, 10% asam linolenat, dan 5% asam stearat (Foster et al., 2009). CPO 

digunakan untuk memasak, menggoreng, dan sumber vitamin E (Mba et al., 

2015).  
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2.4 Optimasi Proses 

Optimasi berasal dari kata optimus dalam bahasa latin yang artinya ideal 

yang tertinggi atau unggul, dan berasal dari kata optimum yang artinya terbaik. 

Optimasi dapat diartikan usaha untuk berurusan dengan sesuatu untuk mencapai 

hasil yang tertinggi. Optimasi merupakan identifikasi untuk pengambilan 

keputusan, pengendalian dan pemberian pengaruh terhadap suatu proses yang 

terkait dengan tingkat aktivitas yang harus diputuskan (Andrèasson et al., 2005). 

Ada perubahan pada praktik umum dalam menentukan kondisi operasi optimal 

selama menjaga parameter lain pada tingkat konstan (Baş and Boyaci, 2007). 

Tingkat aktivitas dari proses perlu ditentukan nilai tertinggi dan terendah 

serta tujuan dari optimasi. Penentuan tujuan dari optimasi dapat berupa 

meminimalkan dan memaksimalkan hasil. Suatu proses dikaitkan dengan 

penggunaan sumber daya seperti waktu, biaya, bahan baku, dan tenaga kerja. 

Penggunaan sumber daya tersebut cukup terbatas. Batasan penggunaan sumber 

daya harus dapat dipenuhi oleh variabel proses (Andrèasson et al., 2005).  

Peningkatan kinerja sistem dan variabel dari proses perlu dilakukan tanpa 

memberatkan sumber daya sehingga tercipta sebuah peningkatan efisiensi sumber 

daya. Peningkatan tersebut akan menghasilkan peningkatan hasil (Baş and 

Boyaci, 2007). 

Optimasi proses dapat dilakukan dengan bantuan permodelan ordo 

pertama atau linier, permodelan ordo kedua atau linier kuadratik, atau permodelan 

yang diadaptasi dari jaringan syaraf biologis. Optimasi dengan permodelan ordo 

pertama kurang dapat memprediksi data hasil respon variabel karena tidak adanya 
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data interaksi antarvariabel (Bezerra et al., 2008). Oleh karena itu, permodelan 

ordo kedua dibutuhkan. Response Surface Methodology (RSM) adalah metodologi 

yang menggunakan permodelan ordo kedua. Data interaksi antarvariabel yang 

dibutuhkan untuk memprediksi data hasil respon dapat diketahui melalui RSM 

(Ngan et al., 2014). 

RSM merupakan kumpulan teknik statistika dan matematika yang 

bertujuan untuk mengembangkan, meningkatkan, dan mengoptimalkan pengaruh 

respon dari beberapa variabel. Tujuan dari metodologi ini adalah untuk 

meningkatkan pengaruh respon tersebut. RSM menunjukkan satu atau kombinasi 

dari beberapa pengaruh variabel bebas dalam proses (Baş and Boyaci, 2007). 

RSM dapat digunakan dalam analisis senyawa kimia kompleks (Mojarrad 

et al., 2007). RSM dapat membantu pengambilan keputusan pada manajemen 

karapas dalam industri pengolahan sebuah produk perikanan (Nurmiah dkk.., 

2013).  
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III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Konseptual 

Produksi udang Indonesia sebagai komoditas perikanan ekspor mencapai 

145,08  ton/volume pada tahun 2015 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017). 

Pengolahan udang memiliki keluaran berupa produk dan hasil samping 

pengolahan. Salah satu hasil samping yang dihasilkan adalah karapas. 

Menurut Sachindra (2003), persentase berat karapas dari total berat 

keseluruhan udang adalah 48-56%. Karapas udang mengandung pigmen, dan kitin 

(Cahú et al., 2012). Pigmen yang terkandung dalam udang adalah karotenoid, 

melanin, dan hemosianin (Latscha, 1989). Beberapa turunan karotenoid yang 

terkandung di dalam udang adalah β-karoten, astaksantin, dan zeaksantin 

(Sachindra, 2005). 

Karotenoid merupakan komponen yang larut dalam lemak (Ambati et al., 

2014) sehingga karotenoid dapat diperoleh melalui ekstraksi dengan minyak dan 

pelarut organik nonpolar. Karotenoid dapat diekstraksi dengan menggunakan 

minyak kacang tanah, minyak bunga matahari, minyak kedelai (Sachindra, 2005), 

dan minyak kelapa sawit (Handayani, 2007). Minyak nabati diketahui dapat 

memproduksi karotenoid lebih banyak bila dibandingkan minyak hewani 

(Sachindra, 2005).  

Produksi rendemen karotenoid dari ekstraksi dengan minyak nabati lebih 

banyak dibandingkan minyak hewani disebabkan oleh kemampuan hidrofobik 

dariasam lemak penyusun minyak tersebut. Minyak nabati umumnya tersusun atas 
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asam lemak tak jenuh yang lebih banyak (Garrett and Grisham, 2010). Asam 

lemak tak jenuh umumnya memiliki rantai karbon dan rantai ganda karbon yang 

jauh lebih banyak dari asam lemak jenuh. Kemampuan interaksi hidrofobik pada 

asam lemak akan lebih tinggi apabila jumlah rantai karbon pada asam lemak 

tinggi (Atkins and de Paula, 2011). 

Minyak kelapa sawit merupakan salah satu minyak nabati dapat digunakan 

dalam ekstraksi karotenoid. Minyak kelapa sawit menghasilkan dua jenis minyak, 

yaitu minyak kelapa sawit dan minyak inti kelapa sawit (Robbelen, 1990). 

Minyak kelapa sawit dapat mengekstraksi karotenoid dari karapas udang 

vannamei lebih banyak dibandingkan minyak inti kelapa sawit. Hasil tersebut 

ditunjukkan pada Lampiran 1.  

Penelitian ekstraksi karotenoid dengan karapas udang vannamei 

(Litopenaus vannamei) ini mengacu pada penelitian sebelumnya dari Sachindra 

(2005) dan Handayani (2007). Penelitian Sachindra (2005) telah menggunakan 

variabel suhu, waktu ekstraksi, dan rasio karapas udang dengan minyak nabati. 

Penelitian Handayani (2007) telah menggunakan variabel suhu, waktu ekstraksi, 

dan ukuran partikel karapas udang. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, suhu 

dan waktu ekstraksi diketahui berpengaruh. 

Peningkatan variabel suhu diketahui dapat meningkatkan rendemen 

karotenoid yang dihasilkan (Sachindra, 2005; Handayani, 2007). Karotenoid 

adalah komponen yang stabil pada suhu 50
o
C dan akan terdegradasi dengan cepat 

di atas suhu tersebut. Pada pengolahan pangan pada karotenoid seperti blanching, 

retorting, dan pembekuan pada umumnya memiliki pengaruh sedikit terhadap 
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degradasi (Prakash and Gupta, 2014). Menurut Sachindra (2005) dan Handayani 

(2007), suhu 70
o
C diketahui sebagai suhu optimal dalam ekstraksi karotenoid dari 

karapas udang menggunakan minyak nabati. 

Variabel waktu ekstraksi yang ditingkatkan diketahui dapat meningkatkan 

rendemen karotenoid (Sachindra, 2005; Handayani, 2007). Menurut Handayani 

(2007), rendemen karotenoid dari karapas udang tertinggi dapat dihasilkan 

melalui ekstraksi dengan menggunakan minyak kelapa sawit selama 180 menit. 

Respon variabel suhu dan waktu estraksi dapat dioptimasi sehingga karakterisasi 

karotenoid meningkat. Variabel suhu dan waktu esktraksi dapat mempengaruhi 

proses pembentukan karotenoid dari karotenoprotein. Melalui pemanasan dengan 

suhu karotenoprotein melepaskan karotenoid bebas yang terikat dengan 

lipoprotein (Britton and Helliwell, 2008). Karotenoid bebas berikatan dengan 

asam lemak yang terkandung dalam minyak nabati. 

Peningkatan karakterisasi karotenoid yang diekstraksi dapat dilakukan 

dengan mengoptimasi proses ekstraksi karotenoid. Optimasi proses merupakan 

usaha untuk meningkatkan respon variabel dari sebuah proses agar dapat 

menghasilkan karakterisasi hasil yang optimal. Optimasi pada variabel suhu dan 

waktu ekstraksi perlu dilakukan pada optimasi proses ekstraksi karotenoid. 

Karakterisasi karotenoid yang dapat ditingkatkan diantaranya rendemen hasil 

karotenoid, aktivitas kanker, dan aktivitas antioksidan. Penelitian ini difokuskan 

untuk meningkatkan rendemen hasil karotenoid. Skema kerangka konsep 

ditunjukkan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Skema kerangka konseptual penelitian 
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3.2 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

H1 :   Optimasi variabel suhu dan waktu proses ekstraksi karotenoid dapat 

menghasilkan rendemen karotenoid yang optimal.   
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IV METODOLOGI 

4.1 Tempat dan Waktu 

 Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Oktober 2018. 

Tempat pelaksanaan penelitian bertempat di Laboratorium Analisis dan Kimia, 

Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Airlangga. 

4.2 Materi Penelitian 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah karapas udang 

vannamei berupa karapas serta minyak kelapa sawit. Karapas udang diambil dari 

PT Grahamakmur Ciptapratama, Sidoarjo. Alat ekstraksi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah timbangan, alu dan mortar, waterbath, sentrifus, dan 

spektrofotometri Ultraviolet-Visible (UV-Vis). 

4.3 Metode Penelitian 

 Penelitian ini bersifat eksperimental dan menggunakan metode respon 

permukaan atau Response Surface Methodology (RSM). Hasil analisis dari RSM 

dapat ditunjukkan dengan menggunakan grafik tiga dimensi respon permukaan 

atau response surface graphs. RSM merupakan kumpulan teknik statistika dan 

matematika yang bertujuan untuk mengembangkan, meningkatkan, dan 

mengoptimalkan pengaruh respon dari beberapa variabel (Baş and Boyaci, 2007). 

RSM dapat mengetahui pengaruh dan respon suatu variabel proses. Interaksi 

variabel proses dapat diketahui melalui metode ini (Nga, 2014). 
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Studi optimasi dengan RSM mempunyai tiga tahap. Tahap pertama adalah 

penelitian pendahuluan menggunakan desain faktorial 2
k 

untuk menentukan 

variabel bebas dan tingkat perlakuan. Tahap kedua yaitu pemilihan rancangan 

percobaan yang dapat berupa rancangan percobaan Central Composite Design 

atau Box-Behnken. Rancangan percobaan dilakukan dan permodelan ordo kedua 

dibentuk. Respon variabel penelitian dibandingkan dengan prediksi pada tahap 

ini. Tahap ketiga adalah hasil respon berupa plot dan kontur yang didapatkan 

untuk menentukan titik optimal dan verifikasi respon variabel pada titik optimal 

(Baş and Boyaci, 2007; Nurmiah dkk., 2013). 

4.3.1 Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian yang biasa digunakan dalam optimasi proses dengan 

Response Surface Methodology adalah rancangan penelitian desain pusat 

komposit (Central Composite Design) dan Box-Behnken. Optimasi proses 

ekstraksi karotenoid dengan karapas udang vannamei (Litopenaus vannamei) 

menggunakan desain pusat komposit karena penelitian ini menggunakan dua 

variabel bebas dengan tiga tingkat perlakuan. 

 Menurut Suwanda (2015), desain pusat komposit adalah desain faktorial 2
k
 

atau faktorial fraksional yang ditambah beberapa titik untuk menyediakan 

pendugaan koefisien-koefisien dari permukaaan respon orde kedua. Rancangan 

dibentuk berdasarkan desain desain faktorial 2
k
 dengan menambah titik pusat 

(center point) dan titik aksial pada rancangan (Suwanda, 2015; Myers and 

Montgomery, 2016).  
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Rancangan desain pusat komposit seperti pada Gambar 4. Gambaran 

desain pusat komposit memiliki empat titik pada rancangannya yang terdiri dari 

dua titik rancangandesain faktorial, titik pusat, dan titik aksial. Dua tingkat 

variabel yang digunakan bisa disebut dengan batas minimum (dikode dengan -1) 

dan batas maksimum (dikode dengan +1). Titik pusat (dikode dengan 0) 

merupakan tingkat perlakuan yang terletak tepat di antara batas bawah dan batas 

atas. Titik aksial (dikode dengan α) adalah titik yang ditambahkan dalam 

rancangan bernilai 1 atau √2𝑘4
 (Mäkelä, 2017). 

Menurut Mäkelä (2017), rancangan desain pusat komposit digambarkan 

berbentuk persegi yang memiliki dua garis sumbu simetri yang sama panjang dan 

memiliki 13 titik. Tiga belas titik tersebut merupakan titik koordinat perlakuan 

dalam rancangan desain pusat komposit. Sisi persegi dan garis sumbu horizontal 

menunjukkan variabel bebas pertama (X1). Sisi persegi dan garis sumbu vertikal 

menunjukkan variabel kedua (X2).  Titik-titik tersebut terdiri dari titik rancangan 

pada bangun persegi, titik aksial pada dua garis sumbu simetri, dan titik pusat 

pada titik potong sumbu. Titik rancangan dan aksial berjumlah masing-masing 

empat dan titik pusat berjumlah lima. Titik pusat berjumlah menunjukkan adanya 

perlakuan yang sama sejumlah lima. 

Respon titik rancangan, aksial, dan pusat sangat penting pada 

pembentukan permukaan respon. Respon titik rancangan berfungsi untuk 

menghitung model linier dan interaksi penelitian serta syarat untuk membentuk 

permodelan yang lebih tinggi. Respon titik aksial berfungsi untuk menghitung 

komponen-komponen pada permodelan yang lebih tinggi. Respon titik pusat 
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berfungsi untuk memperkirakan galat (Mäkelä, 2017) pada pengujian lack of fit. 

Lack of fit adalah pengujian untuk mendeteksi sebuah model linier ordo satu dapat 

dikembangkan menjadi model linier kuadratik (Suwanda, 2015). Respon dari 

seluruh titik akan membentuk permukaan respon berbentuk lengkungan persegi 

tiga dimensi. 

 
 

 

Gambar 4. Gambaran desain pusat komposit 

 

Variabel bebas pada rancangan percobaan adalah suhu (X1) dan waktu 

ekstraksi (X2) dari ekstraksi karotenoid. Variabel terikat  pada penelitian ini adalah 

rendemen (yield) dari karotenoid. Suhu ditentukan sebagai variabel bebas karena 

suhu pemanasan mempengaruhi pelepasan karotenoid dari ikatan karotenoid-

protein (Britton and Helliwell, 2008). Sachindra (2005) dan Handayani (2007) 

menjelaskan bahwa lama waktu mempengaruhi hasil rendemen karotenoid yang 

tinggi sehingga waktu ekstraksi ditentukan sebagai variabel bebas.  

Variabel terkontrol pada rancangan percobaan ini adalah ukuran partikel 

karapas serta rasio karapas udang dengan minyak. Pemilihan variabel berdasarkan 

perlakuan terbaik dari Handayani (2007) dan disesuaikan dengan rancangan 

desain pusat komposit. Perlakuan terbaik Handayani (2007) dihasilkan dari 

(-1 X1, -1 X2 ) 

 

(+1 X1, -1 X2 ) 

 

(-1 X1, +1 X2 ) 

 

(+1 X1, +1 X2 ) 

 

(0 X1, 0 X2 ) 

 

(+α X1, 0 X2 ) 

 

(+α X1, -α X2 ) 

 

(+α X1, -α X2 ) 

 

(0 X1, - X2 ) 
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ekstraksi dengan suhu 70
o
C selama 180 menit. Tingkat perlakuan pada variabel 

penelitian ditunjukkan pada Tabel 1. Rancangan penelitian dan perlakuan 

dipresentasikan dalam Tabel 2. 

Tingkat variabel suhu (X1) yang digunakan adalah 50
o
C dan 90

o
C 

sehingga titik pusat pada rancangan adalah 70
o
C. Tingkat variabel waktu ekstraksi 

(X2) yang digunakan adalah 120 menit dan 240 menit sehingga titik pusat 

rancangan adalah 180 menit. Berdasarkan rancangan desain pusat komposit pada 

Design Expert 11 (Stat-Ease, 2019), titik aksial rancangan berada pada suhu 42
o
C 

dan 96
o
C dan waktu ekstraksi 95 menit dan 265 menit. Perlakuan-perlakuan dari 

rancangan tersebut dilakukan dengan tiga kali ulangan. 

 

Tabel 1.  Variabel, kode, dan tingkat perlakuan penelitian  

Variabel Kode Tingkat Perlakuan 

-α -1 0 +1 +α 

Suhu (
o
C) X1 42 50 70 90 96 

Waktu (menit) X2 95 120 180 240 265 

 

Tabel 2.  Perlakuan ekstraksi berdasarkan desain pusat komposit (Central 

Composite Design)  

Perlakuan Suhu (
o
C) Waktu (menit) 

P1 42 180 

P2 50 120 

P3 50 240 

P4 70 95 

P5 70 180 

P6 70 180 

P7 70 180 

P8 70 180 

P9 70 180 

P10 70 265 

P11 90 120 

P12 90 240 

P13 96 180 
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4.3.2 Prosedur Kerja  

  Prosedur kerja menggunakan prosedur penelitian Handayani (2007) yang 

Penelitian diawali dengan persiapan karapas udang vannamei dan minyak kelapa. 

Karapas udang vannamei dan minyak dicampur. Campuran karapas udang 

vannamei dan minyak diekstraksi melalui pemanasan menggunakan waterbath. 

Suhu dan waktu pemanasan yang digunakan disesuaikan dengan rancangan 

percobaan.  

Hasil ekstraksi dilanjutkan dengan pemisahan dengan karapas udang dan 

pemisahan minyak berpigmen dan tak berpigmen. Perhitungan rendemen 

karotenoid dengan spektrofotometri UV-Vis. Data hasil rendemen karotenoid 

dibuat permodelan respon untuk mencari nilai atau titik optimal respon. 

Penjelasan mengenai prosedur kerja akan dijelaskan pada subbab-subbab 

berikutnya. 

A. Persiapan Alat dan Bahan 

 Karapas udang vannamei yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

karapas udang. Karapas udang dibersihkan dari kerikil, pasir, dan organ dalam 

yang menempel. Karapas udang vannamei dicuci kemudian dikeringkan dengan 

menggunakan oven bersuhu 55
o
C selama enam jam untuk menghilangkan air 

yang tersimpan dalam karapas udang. 

Partikel karapas udang kering diperkecil dengan alu dan mortar. Partikel 

udang disaring dengan menggunakan saringan dengan mesh 70. Penyaringan ini 

akan menghasilkan karapas udang dengan mesh 80/100. Persiapan alat dilakukan 

dengan menyiapkan waterbath, sentrifus, dan spektrofotometri UV-Vis. 
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B. Ekstraksi Karotenoid dengan Minyak Kelapa Sawit 

 Karapas udang dan minyak kelapa sawit dicampur dengan perbandingan 

1:2 (w/v). Karapas udang sebanyak 10 g dicampur dengan minyak kelapa sawit 

sebanyak 20 ml. Campuran dipanaskan dengan menggunakan waterbath pada 

suhu 42
o
C, 50

o
C, 70

o
C, 90

o
C, dan 96

o
C selama 96 menit, 120 menit, 180 menit, 

240 menit, dan 265 menit.  

Hasil ekstraksi disaring dengan menggunakan kertas saring. Filtrat 

diagitasi dengan menggunakan sentrifus (Hettich EBA 20, Jerman) dengan 

kecepatan 4500 RPM selama 10 menit. Proses agitasi ini akan menghasilkan dua 

fase pada filtrat, yaitu fase minyak berpigmen jingga dan fase karapas udang. Fase 

minyak berpigmen jingga diambil unuk diukur rendemen karotenoid. 

C. Pengukuran Rendemen Karotenoid 

 Pengukuran rendemen karotenoid membutuhkan data berat karapas, 

volume, absorbansi minyak berpigmen, berat karapas. Volume minyak hasil 

ekstraksi dicatat. Berat karapas dihitung dengan menimbang karapas dengan 

timbangan analitik (OHAUS 2100, Amerika Serikat) sebelum ekstraksi dilakukan. 

Berat karapas dibutukan sebanyak 10 g. 

Absorbansi pada setiap minyak hasil ekstraksi dihitung dengan 

spektrofotometer (Human X-ma 1200, Korea Selatan) pada λmaks. Panjang 

gelombang maksimal yang digunakan berdasarkan penelitian Handayani (2007), 

yaitu 482 nm. Pengukuran absorbansi tersebut menggunakan minyak kelapa sawit 

sebagai larutan blanko. Data absorbansi minyak hasil ekstraksi yang tertera dalam 

spektrofotometer dinyatakan sebagai asborbansi astaksantin. 
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Pengukuran rendemen hasil karotenoid memerlukan data faktor dilusi dari 

pengenceran dan koefisien kehilangan (extinction coefficient). Pengenceran perlu 

dilakukan mengingat jenuhnya minyak hasil ekstraksi. Minyak hasil ekstraksi 

diencerkan dengan pengenceran dengan faktor dilusi 10
-1

. Pengenceran tersebut 

dilakukan dengan melarutkan 1 ml minyak hasil ekstraksi dengan 10 ml minyak 

kelapa sawit.  

Perhitungan koefisien kehilangan dilakukan dengan menggunakan larutan 

standar astaksantin. Larutan standar astaksantin dibuat dengan melarutkan 2,5 mg 

astaksantin standar dengan 500 ml minyak kelapa sawit. Astaksantin digunakan 

sebagai larutan standar karena astaksantin merupakan 86-98% penyusun 

karotenoid total karapas udang (Okada et al., 1994; Sachindra, 2005). Data 

absorbansi larutan standar astaksantin dan minyak hasil ekstraksi dianggap 

sebagai karotenoid total (Sachindra et al., 2005). Perhitungan koefisien 

kehilangan dilakukan dengan rumus Thermo Fisher Scienctific Inc. (2008) 

berikut: 

𝐸 𝑥 𝑑 =  
𝐴2 −  𝐴1

𝐶2 −  𝐶1
 

Keterangan : 

E = Koefisien kehilangan  

A1  = Absorbansi dari konsentrasi terendah 

A2 = Absorbansi dari konsentrasi tertinggi 

C1 = Konsentrasi terendah (M) 

C2 = Konsentrasi tertinggi (M) 

d = Panjang kuvet (cm) 

Perhitungan koefisien kehilangan dilakukan dengan menggunakan larutan 

standar Astaksantin. Astaksantin digunakan sebagai larutan standar karena 

astaksantin merupakan 86-98% penyusun karotenoid total karapas udang (Okada 
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et al., 1994; Sachindra, 2005). Data absorbansi larutan standar astaksantin dan 

minyak hasil ekstraksi dianggap sebagai karotenoid total (Sachindra et al., 2005). 

Data absorbansi, volume minyak hasil ekstraksi, berat karapas, faktor 

dilusi, dan koefisien kehilangan dihitung dalam rumus rendemen hasil karotenoid.  

Seluruh data diolah pada rumus dari penelitian Sachindra et al. (2005) berikut: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐾𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑 =  
𝐴 𝑥 𝑉 𝑥 𝐷 𝑥 106

100 𝑥 𝑊 𝑥 𝐸
 

Keterangan : 

A  = Absorbansi pada λmaks 

V = Volume minyak hasil ekstrasi 

D = Faktor dilusi 

W = Berat karapas (gram) 

E = Koefisien kehilangan  

 

D. Pembuatan Model Respon 

 Optimasi proses dilakukan dengan pencocokan model ordo pertama 

kemudian pembuatan model respon ordo kedua. Hasil rendemen karotenoid 

dimodelkan dengan persamaan regresi polinomial. Menurut Baş and Boyaci 

(2007), persamaan regresi polinomial yang digunakan adalah sebagai berikut: 

𝑌 = 𝛽𝑜 + ∑ 𝛽𝑖

3

𝑖=1

𝑋𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑖𝑋𝑖
2

3

𝑖=1

+ ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗

3

𝑗=𝑖+1

2

𝑖=1

𝑋𝑖. 𝑋𝑗 

Keterangan : 

𝛽𝑜  = koefisien konstan 

𝛽𝑖 = koefisien linier 

𝛽𝑖𝑖 = koefisien kuadratik 

𝛽𝑖𝑗 = koefisien interaksi variabel  

 Permodelan tersebut dapat memprediksi nilai respon dari setiap variabel 

dan interaksi antarvariabel. Hasil respon percobaan dan prediksi dibandingkan. 

Hasil ini menunjukkan kedekatan nilai respon percobaan dan prediksi.  
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E. Pencarian Nilai Optimal Respon 

Titik optimal dihitung dengan menggunakan persamaan regresi polinomial 

yang telah terbentuk. Titik optimal diprediksi melalui permodelan tersebut. Titik 

optimal dapat divalidasi. Validasi nilai optimal dilakukan dengan melakukan 

percobaan kembali berdasarkan tingkat variabel yang berada pada titik optimal 

respon. Percobaan tersebut menghasilkan nilai respon yang optimal. Nilai optimal 

respon dari percobaan akan dibandingkan dengan nilai optimal respon prediksi. 

4.3.3 Parameter 

 Parameter utama dari optimasi proses ekstraksi karotenoid dari karapas 

udang vannamei (Litopenaus vannamei) dengan menggunakan minyak kelapa 

sawit adalah rendemen hasil karotenoid. Karotenoid yang terlarut dalam minyak 

diukur dengan menggunakan spektrofotometer pada λmaks. Panjang gelombang 

maksimal dalam pengukuran ini adalah 482 nm berdasarkan Handayani (2007). 

Rendemen hasil karotenoid dihitung dengan menggunakan persamaan 

berdasarkan pada penelitian Sachindra et al. (2005). Pada persamaan 

menunjukkan bahwa koefisien adalah absorbansi pada λmaks. Volume hasil minyak 

dengan karotenoid yang diperoleh ditunjukkan dengan koefisien V. Koefisien D 

adalah faktor kelarutan, koefisien W adalah berat karapas udang dalam gram, dan 

koefisien E adalah koefisien kehilangan. 

4.3.4 Analisis Data 

 Analisis data optimasi menggunakan Design Expert Version 11 (Stat-Ease, 

2019). Data optimasi dianalisis dengan menggunakan Analisis Ragam (ANOVA) 
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atau Analysis of Variances (ANOVA). Analisis tersebut digunakan untuk 

mengetahui nilai probabilitas (p-value), nilai F (F-value), signifikansi model, 

variabel, korelasi antarvariabel, dan uji lack of fit.  

Signifikansi model, variabel, dan korelasi antar variabel menunjukkan 

seberapa besar model, variabel, dan korealsi antar variabel mempengaruhi hasil 

rendemen karotenoid. Uji lack of fit yang tidak signifikan menunjukkan tidak 

adanya kecocokan hasil respon dengan regresi linier. Hal ini merupakan syarat 

untuk membentuk model regresi polinomial (Mäkelä, 2017). Hasil analisis 

dimodelkan dengan persamaan regresi polinomial berdasarkan Baş and Boyaci 

(2007). 

Model regresi ini dijadikan asumsi untuk menjelaskan hasil (Y) dan 

variabel penelitian (X1, X2, X3). Persamaan menggunakan 𝛽𝑜 sebagai koefisien 

konstan, 𝛽𝑖  sebagai koefisien linier, 𝛽𝑖𝑖 sebagai koefisien kuadrat, dan  𝛽𝑖𝑗 sebagai 

koefisien interaksi dua ordo. Nilai perkiraan dan tingkat harapan variabel dapat 

dilihat pada gambar respon tiga dimensi menggunakan Design Expert (Stat-Ease, 

2019). Hasil perkiraan respon dan tingkat harapan variabel tersebut 

dipresentasikan dalam gambar model tiga dimensi. Model tiga dimensi terbentuk 

dari titik koordinat respon variabel aktual dan titik respon variabel prediksi 

(Mäkelä, 2017). Hasil perkiraan respon akan dibandingkan dengan hasil perkiraan 

aktual. Diagram alur penelitian ditunjukkan pada Gambar 5.  
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Gambar 5. Diagram alur penelitian 

Persiapan karapas udang dan minyak kelapa sawit 

Pemisahan antara minyak kelapa sawit dan minyak karotenoid 

Pencampuran bubuk karapas udang dan minyak kelapa sawit dengan perbandingan 1:2 (w/v) 

Ekstraksi dengan pemanasan menggunakan waterbath 

Pemisahan antara bubuk karapas udang dan minyak  

Tingkat perlakuan suhu 

Penghitungan rendemen karotenoid dengan spektrofotometer UV-Vis 

Tingkat perlakuan waktu ekstraksi 

42oC 

180 

menit 

50oC 

120 

menit 

50oC 

240 

menit 

 

70oC 

95 

menit 

 

70oC 

265 
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120 
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240 

menit 

 

96oC 

180 

menit 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Perbandingan nilai respon aktual dan perkiraan dari permodelan data 

Pencarian nilai respon optimal 

Kesimpulan 

70oC 

180 

menit 

Tiga ulangan 

Analisis data 
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V HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil 

Data rendemen hasil karotenoid dari penelitian ini ditunjukkan grafik pada 

Gambar 6. Data rendemen tersebut disebut dengan rendemen karotenoid aktual. 

Rendemen karotenoid aktual adalah rendemen karotenoid yang didapatkan dari 

perlakuan dengan menggunakan rumus hasil rendemen karotenoid berikut : 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐾𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑 =  
𝐴 𝑥 𝑉 𝑥 𝐷 𝑥 106

100 𝑥 𝑊 𝑥 𝐸
 

Keterangan : 

A  = Absorbansi pada λmaks 

V = Volume minyak hasil ekstrasi 

D = Faktor dilusi 

W = Berat karapas (gram) 

E = Koefisien kehilangan  

Grafik tersebut menunjukkan ekstraksi pada suhu 70
o
C 180 menit (P9) 

menghasilkan rendemen karotenoid aktual tertinggi sebesar 144,10 ± 0,88 µg/g. 

Nilai rendemen karotenoid aktual terendah dihasilkan dari ekstraksi pada suhu 

70
o
C 265 menit (P10) sebesar 19,70 ± 2,48 µg/g. 

Hasil rendemen karotenoid dari proses ekstraksi dianalisis lack of fit test 

dalam ANOVA (Stat-Ease, 2019). Nilai p-value dari lack of fit test menunjukkan 

nilai 0,89 yang lebih besar dari nilai F sebesar 0,2. Hasil menunjukkan bahwa 

hasil rendemen karotenoid tidak signifikan pada lack of fit test (p>0,05). Hasil 

lack of fit test yang tidak signifikan menunjukkan bahwa variabel dapat dioptimasi 

dengan menggunakan model ordo kedua (Stat-Ease, 2019). Hasil rendemen 

karotenoid tersebut dibentuk permodelan. Permodelan yang sesuai dengan hasil 

karotenoid aktual tersebut adalah permodelan kuadratik. Hal ini ditunjukkan 
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dengan nilai R
2 

0,54, R
2 

Actual  0,21, dan R
2 

Predicted -0,04 pada permodelan 

kuadratik (Stat-Ease, 2019). Hasil lack of fit test dan pencocokan model 

ditunjukkan pada Lampiran 3.   

 

Gambar 6. Grafik hasil rendemen karotenoid aktual 

 Hasil ANOVA dari model kuadratik menunjukkan F value sebesar 1,66 

dan p-value sebesar 0,26. Hal ini menunjukkan tidak adanya signifikansi dari 

model kuadratik pada hasil rendemen karotenoid (p>0,05). Hasil ANOVA 

ditunjukkan pada Lampiran 4. Perlu adanya pengulangan perlakuan pada P5 

karena hasil yang tidak signifikan pada model kuadratik yang dibuat terhadap 

hasil rendemen karotenoid. Pengulangan perlakuan dilakukan sehingga dapat 

menghasilkan hasil analisis yang signifikan. 

Data rendemen hasil karotenoid setelah pengulangan perlakuan 

ditunjukkan pada Gambar 7. Gambar tersebut menunjukkan ekstraksi pada suhu 

70
o
C 180 menit (P9) menghasilkan rendemen karotenoid aktual tertinggi. 

Ekstraksi tersebut menghasilkan rendemen karotenoid sebesar 144,10 ± 0,88 µg/g. 
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Nilai rendemen karotenoid aktual terendah dihasilkan dari ekstraksi pada suhu 

70
o
C 265 menit (P10). Rendemen karotenoid dari ekstraksi tersebut dihasilkan 

sebesar 19,7 ± 2,48 µg/g.  

Rendemen karotenoid aktual tersebut dianalisis dengan menggunakan 

Design Expert (Stat-Ease, 2019). Analisis lack of fit test, pencocokan model, dan 

ANOVA dilakukan pada rendemen karotenoid. Hasil analisis lack of fit 

menunjukkan bahwa hasil rendemen karotenoid tidak signifikan pada lack of fit 

test (p>0,05). Berdasarkan metodologi respon permukaan (RSM), hasil lack of fit 

yang tidak signfikan adalah hal yang baik (Stat-Ease, 2019). Hasil lack of fit yang 

tidak signifikan menunjukkan bahwa perlu adanya pencocokan model untuk hasil 

rendemen karotenoid (Stat-Ease, 2019).   

Hasil analisis pencocokan model menunjukkan hasil rendemen karotenoid 

aktual cocok menggunakan model kuadratik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R
2
 

sebesar 0,91, nilai R
2
 Adjusted sebesar 0,84, dan R

2
 Predicted 0,57 sebesar  yang 

tinggi dibandingkan model persamaan lainnya. Model kuadratik ini digunakan 

untuk memprediksi hasil rendemen karotenoid optimal. Model tersebut dapat 

memprediksi tingkat variabel suhu dan waktu yang menghasilkan rendemen 

karotenoid optimal dari tingkat variabel suhu dan waktu yang telah dirancang. 

Hasil prediksi tingkat variabel suhu dan waktu merupakan perlakuan tingkat 

variabel suhu dan waktu yang di luar perlakuan yang telah dirancang namun 

berada dalam interval tingkat variabel. Hasil analisis lack of fit test dan 

pencocokan model ditunjukkan pada Lampiran 5. 
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Gambar 7. Grafik hasil rendemen karotenoid aktual setelah pengulangan perlakuan 

Hasil ANOVA menunjukkan adanya signifikansi model kuadratik terhadap 

respon variabel atau rendemen karotenoid (p<0,05). Hal ini menunjukkan model 

kuadratik berpengaruh terhadap hasil rendemen karotenoid. Nilai F model (Model 

F value) sebesar 13,64 dan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,0017 

menunjukkan model kuadratik yang signifikan. Model kuadratik signifikan 

menunjukkan bahwa optimasi variabel proses ekstraksi berupa suhu dan waktu 

dapat mempengaruhi hasil rendemen karotenoid optimal. Hasil ANOVA 

menunjukkan suhu, waktu ekstraksi, dan hubungan suhu dan waktu ekstraksi tidak 

berpengaruh nyata terhadap rendemen karotenoid (p>0,05). Hasil ANOVA 

ditunjukkan pada Lampiran 6. 

Rendemen karotenoid prediksi dan rendemen karotenoid optimal dapat 

dihitung melalui rumus permodelan kuadratik yang dibentuk dari hasil rendemen 

karotenoid aktual. Rendemen karotenoid prediksi merupakan rendemen 

karotenoid yang didapatkan dari hasil perhitungan permodelan kuadratik. Rumus 
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permodelan kuadratik pada optimasi proses ekstraksi ditunjukkan pada Lampiran 

7 dan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑌 =  −706,73948 +  11,38500 A +  4,60933 B +  0,010361 AB + −0,091991 A − 0,014413 B  

Keterangan : 

Y = Rendemen 

A = Suhu (
o
C) 

B = Waktu (menit) 

Hasil rendemen karotenoid aktual dan karotenoid prediksi ditunjukkan 

pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3, perlakuan P9 dengan suhu 70
o
C dan waktu 180 

menit merupakan perlakuan yang menghasilkan rendemen karotenoid aktual yang 

maksimal. Perlakuan P9 menghasilkan rendemen karotenoid sebanyak 144,1 µg/g. 

Berdasarkan rumus permodelan kuadratik, ekstraksi karotenoid dengan suhu 70
o
C 

selama 180 menit diprediksi menghasilkan rendemen karotenoid sebanyak 132,7 

µg/g. Seluruh hasil rendemen karotenoid dan absorbansi sampel terlampir dalam 

Lampiran 2. 

Perlakuan P10 dengan suhu 70
o
C dan waktu 265 menit merupakan 

perlakuan yang menghasilkan rendemen karotenoid aktual minimal. Perlakuan P10 

rendemen karotenoid sebanyak 19,7 µg/g. Perlakuan dengan suhu suhu 70
o
C dan 

waktu 265 menit (P10) diprediksi menghasilkan rendemen karotenoid sebesar 

41,31 µg/g. Rendemen karotenoid prediksi tersebut bukan merupakan rendemen 

karotenoid prediksi minimal. Perlakuan P4 dengan suhu 70
o
C dan waktu 95 menit 

diprediksi menghasilkan rendemen karotenoid minimal sebesar 16,55 µg/g.  
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Tabel 3. Hasil perbandingan rendemen karotenoid aktual dan rendemen prediksi 

dari permodelan setelah pengulangan perlakuan 

Perlakuan 
Suhu 

(
o
C) 

Waktu 

(menit) 

Rendemen 

Karotenoid Aktual 

(µg/g) 

Rendemen 

Karotenoid Prediksi 

(µg/g) 

P1 42 180 33,90 ± 5,32 48,61 

P2 50 120 43,81 ± 4,57 40,27 

P3 50 240 56,33 ± 10,44 32,92 

P4 70 95 22,94 ± 3,88 16,55 

P5 70 180 102,25 ± 15,18 132,70 

P6 70 180 136,83 ± 3,1 132,70 

P7 70 180 136,5 ± 2,22 132,70 

P8 70 180 144,07 ± 1,06 132,70 

P9 70 180 144,1 ± 0,88 132,70 

P10 70 265 19,7 ± 2,48 41,31 

P11 90 120 21,38 ± 0,2 30,25 

P12 90 240 83,63 ± 1,3 72,63 

P13 98 180 72,42 ± 0,5 69,61 

 

Kedekatan nilai minimal hingga maksimal rendemen karotenoid aktual 

dan prediksi ditunjukkan pada Gambar 8. Grafik tersebut mempresentasikan 

proyeksi linier beserta R kuadrat antara rendemen karotenoid aktual (x) dan 

prediksi (y). Data karotenoid aktual (x) dan prediksi (y) dalam grafik diurutkan 

dari nilai karotenoid aktual terendah hingga tertinggi. Grafik tersebut 

menunjukkan bahwa nilai rendemen karotenoid aktual dekat dengan rendemen 

karotenoid prediksi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R kuadrat grafik sebesar 

0,91. 
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Gambar 8. Grafik kedekatan nilai rendemen karotenoid aktual dan prediksi 

Grafik model dua dimensi dari optimasi proses ekstraksi karotenoid 

ditunjukkan pada Gambar 9. Grafik tersebut mempresentasikan hasil rendemen 

karotenoid aktual yang dipengaruhi suhu (sumbu x) dan waktu ekstraksi (sumbu 

y) melalui area warna yang berbeda. Area warna dipresentasikan dari biru muda 

hingga merah tua. Warna biru muda hingga merah tua merupakan presentasi titik-

titik koordinat dari nilai rendemen karotenoid aktual minimal hingga maksimal. 

Setiap area warna terdapat lingkaran tepi dengan nilai tertentu yang berfungsi 

sebagai batas dan penanda nilai rendemen karotenoid pada setiap area warna. 

Lima titik koordinat berwarna merah tersebar pada grafik dan 

menunjukkan titik rancangan desain penelitian ini. Titik rancangan desain dalam 

grafik tersebut adalah titik potong antara tingkat variabel suhu dan tingkat 

variabel waktu. Titik tersebut menunjukkan titik rancangan perlakuan dengan 

suhu 50
o
C selama 120 menit (P2), suhu 50

o
C selama 240 menit (P4), suhu 90

o
C 

selama 120 menit (P11), dan suhu 90
o
C selama 240 menit (P12).  

y = 0.9082x + 7.0173 
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Gambar 9. Grafik model dua dimensi optimasi proses ekstraksi karotenoid dari karapas 

udang vannamei 

Grafik pada Gambar 10 menunjukkan grafik model tiga dimensi dari 

optimasi proses ekstraksi karotenoid ini. Grafik tersebut menunjukkan pengaruh 

suhu (sumbu x) dan waktu ekstraksi (sumbu y) pada hasil rendemen karotenoid 

prediksi (sumbu z) melalui kurva dari area warna rendemen karotenoid aktual. 

Nilai maksimal rendemen karotenoid aktual diketahui sebesar 144,1 dan 

dihasilkan dari perlakuan dengan 70
o
C dan waktu 180 menit. 
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 Titik koordinat merah tua dan merah muda yang terdapat dalam grafik 

tiga dimensi merupakan titik koordinat yang sama dengan titik merah pada grafik 

dua dimensi. Titik merah tua menunjukkan bahwa hasil rendemen dari titik 

rancangan desain berada di atas nilai prediksi. Titik merah muda menunjukkan 

bahwa hasil rendemen dari titik rancangan desain berada di atas nilai prediksi. 

 
Gambar 10. Grafik model tiga dimensi optimasi proses ekstraksi karotenoid dari karapas 

udang vannamei 

 

Berdasarkan grafik model dua dimensi, tiga dimensi, dan permodelan 

kuadratik, variabel suhu dan waktu ekstraksi dapat dioptimasi menjadi 72
o
C dan 

186 menit (Stat-Ease, 2019). Ekstraksi pada 72
o
C selama 186 menit diprediksi 

menghasilkan rendemen sebesar 133,57 µg/g. Prediksi suhu dam waktu ekstraksi 

yang menghasilkan rendemen karotenoid optimal ditunjukkan pada Gambar 11. 
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Gambar 11. Nilai variabel suhu dan waktu yang telah dioptimasi 

 

Prediksi rendemen karotenoid optimal ditunjukkan pada Gambar 12.  

Prediksi tersebut perlu divalidasi. Validasi dilakukan dengan melakukan ekstraksi 

dengan suhu dan waktu ekstraksi yang telah diprediksi menghasilkan rendemen 

karotenoid optimal. Hasil validasi menunjukkan ekstraksi dengan suhu 72
o
C 

selama 186 menit menghasilkan 135,52 µg/g. Hasil rendemen karotenoid validasi 

lebih tinggi bila dibandingkan dengan rendemen karotenoid prediksi pada suhu 

72
o
C dan waktu ekstraksi 186 menit.  

 
 

Gambar 12. Prediksi rendemen karotenoid dari variabel suhu dan waktu ekstraksi yang 

telah dioptimasi 

 

 

5.2 Pembahasan 

Rendemen karotenoid aktual merupakan rendemen karotenoid yang 

didapatkan dari hasil eksperimen dan dihitung dengan menggunakan rumus. 

Rumus yang digunakan adalah dengan membagi perkalian absorbansi pada λmaks, 

volume minyak hasil ekstraksi, faktor dilusi, dan 10
6
 dengan perkalian 100, berat 

karapas, dan koefisien kehilangan (Sachindra, 2005; Handayani, 2008). Hasil 

rendemen karotenoid aktual dari penelitian ini lebih tinggi dari hasil rendemen 

Sachindra (2005) dan Handayani et al. (2008), yaitu 144,1 µg/g. Sachindra et al. 
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(2005) menggunakan minyak bunga matahari dalam ekstraksi udang (Penaus 

indicus) dengan suhu 70
o
C selama 120 menit sebagai perlakuan terbaik. Ekstraksi 

tersebut menghasilkan rendemen karotenoid sebesar 27,56 µg/g. Handayani et al. 

(2008) mengekstraksi karotenoid dari karapas  udang windu (Penaus monodon) 

yang memiliki ukuran partikel mesh 80/100 dengan suhu 70
o
C selama 180 menit. 

Ekstraksi tersebut menghasilkan rendemen karotenoid sebesar 131,74 µg/g. 

Rendemen karotenoid prediksi adalah rendemen karotenoid yang 

didapatkan dengan perhitungan model ordo kedua yang terbentuk dari hasil 

rendemen karotenoid aktual (Sachindra, 2005; Handayani, 2008). Berdasarkan 

permodelan ordo kedua yang telah dibentuk, ekstraksi karotenoid optimal dari 

karapas udang vannamei diprediksi menghasilkan rendemen karotenoid sebesar 

133,57 µg/g. Rendemen karotenoid optimal dihasilkan dari ekstraksi dengan suhu 

72
o
C selama 186 menit. Rendemen karotenoid prediksi ini lebih tinggi dari hasil 

rendemen dari rendemen karotenoid prediksi Handayani et al. (2008) dan 

Sachindra et al. (2005). Pada penelitian Handayani et al. (2008), rendemen 

karotenoid prediksi dihitung dengan menggunakan model kinetik reaksi. 

Rendemen karotenoid prediksi yang dihasilkan dari ekstraksi dengan suhu 70
o
C 

selama 180 menit sebesar 127,4677 µg/g. Pada penelitian Sachindra et al. (2005), 

Rendemen karotenoid prediksi terbaik sebanyak 27,39 µg/g pada suhu 70
o
C dan 

waktu ekstraksi 120 menit. 

Suhu dan waktu proses ekstraksi mempengaruhi denaturasi 

karotenoprotein karapas udang menjadi karotenoid. Karotenoid yang dihasilkan 

dari proses denaturasi adalah karotenoid dalam bentuk bebas. Karotenoid bentuk 
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bebas dari karapas udang dapat diketahui melalui perubahan warna karapas udang 

menjadi merah-jingga (Britton and Helliwell, 2008). Karotenoid bebas kemudian 

terikat dengan asam lemak yang terdapat dalam minyak kelapa sawit. Esterifikasi 

terjadi antara ikatan hidroksil dari astaksantin dan asam lemak dari minyak kelapa 

sawit pada suhu 50-70
o
C. Proses tersebut dapat meningkatkan jumlah astaksantin 

yang lepas dan terikat dalam minyak kelapa sawit (Handayani et al., 2008). 

Semakin tinggi suhu ekstraksi dan semakin lama waktu ekstraksi semakin banyak 

proses denaturasi karotenoprotein menjadi karotenoid (Sachindra et al., 2005).  

Ekstraksi dengan suhu 70
o
C selama 180 menit menunjukkan rendemen 

karotenoid aktual dan prediksi yang lebih tinggi dari ekstraksi dengan suhu 70
o
C 

selama 265 menit. Pada ekstraksi dengan suhu 90
o
C dengan 120 menit 

menunjukkan rendemen karotenoid aktual dan prediksi yang lebih tinggi dari 

ekstraksi dengan suhu 90
o
C dengan 240 menit. Lama waktu ekstraksi dapat 

mendegradasi suatu pigmen secara signifikan (Ngamwonglumlert et al., 2015). 

Hasil rendemen karotenoid yang dihasilkan dari ekstraksi dipengaruhi oleh 

stabilitas termal dari karotenoid utama pada udang, yaitu astaksantin (Handayani, 

2008). Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu ekstraksi dengan suhu 

ekstraksi tinggi (mendekati 100
o
C) akan terjadi penurunan rendemen karotenoid 

(Handayani, 2008).  

Karotenoid dalam minyak dapat ditingkatkan dengan melakukan ekstraksi 

dari karapas udang vannamei dengan menggunakan minyak dari hasil ekstraksi 

sebelumnya (Chen and Meyers, 1982). Ekstraksi karotenoid dari karapas udang 
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dengan menggunakan minyak sebaiknya dilakukan pada suhu rendah dengan 

waktu yang lama (Sachindra et al., 2005). 

Minyak karotenoid diketahui dapat digunakan sebagai sumber pakan 

budidaya (Chen and Meyers, 1982). Karotenoid utama pada krustasea, 

astaksantin, telah digunakan pada pigmentasi pada ikan salmon, trout, dan bream 

(Ambati et al., 2014). Karotenoid dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami pada 

sosis ikan (Sachindra and Mahendrakar, 2010). Minyak karotenoid dapat menjadi 

referensi obat anti-inflamasi seperti diklofenak karena memiliki aktivitas 

antioksidan dan anti-inflamasi yang tinggi (Sindhu and Sherief, 2011). 
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VI KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian optimasi proses, rendemen hasil karotenoid 

yang optimal dari karapas udang vannamei diketahui dengan optimasi variabel 

suhu dan waktu proses ekstraksi karotenoid. Ekstraksi pada suhu 72
o
C selama 186 

menit dapat menghasilkan rendemen karotenoid optimal dari karapas udang 

vannamei sebesar 133,57 µg/g. 

6.2 Saran 

 Penelitian ekstraksi karotenoid dari karapas udang disarankan untuk 

menggunakan freeze drying dan menggunakan enzim proteinase untuk 

memaksimalkan rendemen karotenoid yang dihasilkan. Integrasi proses ekstraksi 

karotenoid dan pembuatan kitosan perlu dilakukan untuk memaksimalkan 

pemanfaatan karapas udang. Pengujian stabilitas, karakterisasi karotenoid secara 

spesifik, aktivitas antioksidan, dan aplikasi minyak karotenoid beserta sifat fisika 

pada produk yang diaplikasikan perlu dilakukan di masa yang akan datang. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Data trial ekstraksi karapas udang vannamei dengan 

menggunakan minyak kelapa sawit dan minyak inti kelapa 

sawit (minyak kernel) 

Tabel 4.  Tabel rendemen minyak karotenoid dari minyak inti kelapa sawit 

(minyak kernel) dengan suhu 70˚C 

Ulangan 120 menit 150 menit 

1 2,9 ml     3 ml     

2 2,5 ml     1,25 ml     

3 2,3 ml     1,4 ml 

 

  

4 3 ml     1,5 ml     

Rata-rata 2,68 ± 0,33 ml 1,79 ± 0,81 ml 

 

 
 

Gambar 13. Diagram rendemen minyak karotenoid dari minyak inti kelapa sawit (minyak 

kernel) dengan suhu 70˚C 
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Lampiran 1. Data trial ekstraksi karapas udang vannamei dengan 

menggunakan minyak kelapa sawit dan minyak inti kelapa 

sawit (minyak kernel) (lanjutan) 

Tabel 5.  Tabel rendemen minyak karotenoid dari minyak kelapa sawit dengan 

suhu 70˚C 

Ulangan 120 menit 150 menit 

1 2,75 ml     2,6 ml     

2 3,25 ml     2 ml     

3 2,8 ml     2,7 ml     

4 3 ml     2,7 ml     

Rata-rata 2,95 ± 0,23 ml 2,5 ± 0,34 ml 

 

 
 

Gambar 14. Diagram rendemen minyak karotenoid dari minyak kelapa sawit  dengan 

suhu 70˚C 
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Lampiran 1. Data trial ekstraksi karapas udang vannamei dengan 

menggunakan minyak kelapa sawit dan minyak inti 

kelapa sawit (minyak kernel) (lanjutan) 

Tabel 6.  Tabel absorbansi minyak karotenoid dari minyak inti kelapa 

sawit (minyak kernel) dengan suhu 70˚C 

Ulangan 468 nm 482 nm 

120 menit                 

1 0       0       

2 0       0       

3 0       0       

4 0       0       

Rata-rata 0 ± 0   0 ± 0   

150 menit                 

1 0       0       

2 2,969       2,941       

3 2,82       2,84       

4 2,557       2,54       

Rata-rata 2,09 ± 1,4   2,08 ± 1,40   
 

 

Gambar 15. Grafik absorbansi minyak karotenoid dari minyak inti kelapa sawit (minyak 

kernel) dengan suhu 70˚C  
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Lampiran 1. Data trial ekstraksi karapas udang vannamei dengan 

menggunakan minyak kelapa sawit dan minyak inti kelapa 

sawit (minyak kernel) (lanjutan) 

Tabel 7.  Tabel absorbansi minyak karotenoid dari minyak kelapa sawit dengan 

suhu 70˚C 

Ulangan 468 nm 482 nm 

120 menit                 

1 2,137       2,115       

2 1,971       1,866       

3 2,54       2,563       

4 2,696       2,575       

Rata-rata 2,34 ± 0,34   2,28 ± 0,35   

150 menit                 

1 0       0       

2 0       0       

3 0       0       

4 0       0       

Rata-rata 0 ± 0   0 ± 0   
 

 

Gambar 16. Grafik absorbansi minyak karotenoid dari minyak kelapa sawit dengan suhu 

70˚C 
  

0 0 

2.34 2.28 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

468 nm 482 nm

Absorbansi 

Panjang Gelombang (nm) 

120 menit

150 menit



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

57 

 

 

SKRIPSI OPTIMASI PROSES EKSTRAKSI AISYAH B 

Lampiran 2. Data hasil penelitian ekstraksi karotenoid dari karapas udang 

vannamei (Litopenaus vannamei) dengan menggunakan 

minyak kelapa sawit 

Tabel 8. Hasil rendemen karotenoid dari proses ekstraksi limbah udang vannamei 

(Litopenaus vannamei) menggunakan minyak kelapa sawit 

No 
Suhu 

(oC) 

Waktu 

(menit) 
Absorbansi 

Rendemen 

(µg/g) 

Rata - Rata 

Rendemen (µg/g) 

Standar 

Deviasi 

1 

42 90 

0,57 31,28 

33,9 5,32   0,73 40,02 

  0,55 30,4 

2 

50 120 

0,79 43,21 

43,81 4,57   0,72 39,58 

  0,89 48,65 

3 

50 240 

0,83 45,35 

56,33 10,44 

 

1,05 57,5 

 

1,2 66,13 

4 

70 95 

0,41 22,7 

22,94 3,88   0,35 19,19 

  0,49 26,94 

5 

70 180 

0,13 7,15 

11,49 4,49   0,2 11,21 

  0,29 16,11 

6 

70 180 

2,52 138,7 

136,83 3,1   2,42 133,26 

  2,52 138,53 

7 

70 180 

2,49 136,83 

136,5 2,22   2,44 134,14 

  2,52 138,53 

8 

70 180 

2,64 145,3 

144,07 1,06 

 

2,61 143,43 

 

2,61 143,48 

9 

70 180 

2,62 144,03 

144,1 0,88   2,64 145,02 

  2,61 143,26 

10 

70 265 

0,39 21,55 

19,7 2,48   0,31 16,88 

  0,38 20,67 
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Lampiran 2. Data hasil penelitian ekstraksi karotenoid dari karapas udang 

vannamei (Litopenaus vannamei) dengan menggunakan 

minyak kelapa sawit (lanjutan) 

Tabel 8. Hasil rendemen karotenoid dari proses ekstraksi limbah udang vannamei 

(Litopenaus vannamei) menggunakan minyak kelapa sawit (Lanjutan) 

No 
Suhu 

(oC) 

Waktu 

(menit) 
Absorbansi 

Rendemen 

(µg/g) 

Rata - Rata 

Rendemen (µg/g) 

Standar 

Deviasi 

11 
90 

  
120 

0,39 21,33 

21,38 0,2 

  

0,39 21,6 

0,39 21,22 

12 

90 240 

1,49 82,13 

83,63 1,3   1,53 84,33 

  1,54 84,44 

13 

96 180 

1,32 72,35 

72,42 0,5   1,31 71,96 

  1,33 72,95 
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Lampiran 2. Data hasil penelitian ekstraksi karotenoid dari karapas udang 

vannamei (Litopenaus vannamei) dengan menggunakan 

minyak kelapa sawit 

Tabel 9.  Hasil rendemen karotenoid dari proses ekstraksi karapas udang 

vannamei (Litopenaus vannamei) menggunakan minyak kelapa sawit 

No 
Suhu 

(oC) 

Waktu 

(menit) 
Absorbansi 

Rendemen 

(µg/g) 

Rata - Rata 

Rendemen (µg/g) 

Standar 

Deviasi 

1 

42 90 

0,57 31,28 

33,9 5,32   0,73 40,02 

  0,55 30,40 

2 

50 120 

0,79 43,21 

43,81 4,57   0,72 39,58 

  0,89 48,65 

3 

50 240 

0,83 45,35 

56,33 10,44 

 

1,05 57,5 

 

1,2 66,13 

4 

70 95 

0,41 22,7 

22,94 3,88   0,35 19,9 

  0,49 26,94 

5 

70 180 

1,54 84,77 

102,25 15.18   2,04 112,5 

  2 109,84 

6 

70 180 

2,52 138,7 

136,83 3,09   2,42 133,26 

  2,52 138,53 

7 

70 180 

2,5 136,83 

136,5 2,22   2,44 134,14 

  2,52 138,53 

8 

70 180 

2,64 145,3 

144,07 1,06 

 

2,61 143,43 

 

2,61 143,48 

9 

70 180 

2,62 144,03 

144,1 0,88   2,64 145,02 

  2,61 143,26 

10 

70 265 

0,39 21,55 

19,7 2,48   0,31 16,88 

  0,38 20,67 
 

(dilanjutkan) 
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Lampiran 2. Data hasil penelitian ekstraksi karotenoid dari karapas udang 

vannamei (Litopenaus vannamei) dengan menggunakan 

minyak kelapa sawit (lanjutan) 

Tabel 9.  Hasil rendemen karotenoid dari proses ekstraksi karapas udang 

vannamei (Litopenaus vannamei) menggunakan minyak kelapa sawit 

(Lanjutan) 

No 
Suhu 

(oC) 

Waktu 

(menit) 
Absorbansi 

Rendemen 

(µg/g) 

Rata - Rata 

Rendemen (µg/g) 

Standar 

Deviasi 

11 
90 

  
120 

0,39 21,33 

21,38 0,2 

  

0,39 21,6 

0,39 21,22 

12 

90 240 

1,49 82,13 

83,63 1,3   1,53 84,33 

  1,54 84,44 

13 

96 180 

1,32 72,35 

72,42 0,5   1,31 71,96 

  1,33 72,95 
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Lampiran 3. Hasil analisis uji lack of fit dan pencocokan model 
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Lampiran 4. Hasil ANAVA 
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Lampiran 5. Hasil analisis uji lack of fit dan pencocokan model setelah 

pengulangan perlakuan 
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Lampiran 6. Hasil ANOVA setelah pengulangan perlakuan 
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Lampiran 7. Perumusan model kuadratik untuk prediksi hasil rendemen 

dari ekstraksi karotenoid dari karapas udang vannamei  

 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

66 

 

 

SKRIPSI OPTIMASI PROSES EKSTRAKSI AISYAH B 

Lampiran 8. Foto dokumentasi trial ekstraksi karapas udang vannamei 

dengan menggunakan minyak kelapa sawit dan minyak inti kelapa sawit 

(minyak kernel) 

 

 

 

Gambar 17. Proses pengeringan karapas udang vannamei 

 

 

Gambar 18. Proses penumbukan karapas udang vannamei 
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Lampiran 8. Foto dokumentasi trial ekstraksi karapas udang vannamei 

dengan menggunakan minyak kelapa sawit dan minyak inti 

kelapa sawit (minyak kernel) (lanjutan) 

 

 

Gambar 19. Proses ekstraksi karotenoid dengan menggunakan mini waterbath 

 

 

Gambar 20. Hasil ekstraksi karotenoid 
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Lampiran 8. Foto dokumentasi trial ekstraksi karapas udang vannamei 

dengan menggunakan minyak kelapa sawit dan minyak inti 

kelapa sawit (minyak kernel) (lanjutan) 

 

 

Gambar 21. Proses pemisahan minyak berpigmen dengan karapas udang vannamei 

 

 

Gambar 22. Proses pemisahan minyak berpigmen dan tidak berpigmen dengan 

menggunakan sentrifus 
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Lampiran 9. Foto dokumentasi ekstraksi karotenoid dari karapas udang 

vannamei (Litopenaus vannamei) dengan menggunakan 

minyak kelapa sawit 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Proses pencucian karapas udang vannamei 

 

 

 

 

Gambar 24. Karapas udang vannamei yang telah dicuci 
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Lampiran 9. Foto dokumentasi ekstraksi karotenoid dari karapas udang 

vannamei (Litopenaus vannamei) dengan menggunakan 

minyak kelapa sawit (lanjutan) 

 

  

Gambar 25. Karapas udang vannamei yang telah dikeringkan 

 

 

 

 

 

Gambar 26. Campuran karapas udang vannamei dan minyak kelapa sawit 
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Lampiran 9. Foto dokumentasi ekstraksi karotenoid dari karapas udang 

vannamei (Litopenaus vannamei) dengan menggunakan 

minyak kelapa sawit (lanjutan) 

 

 

Gambar 27. Proses ekstraksi campuran karapas udang vannamei dan minyak kelapa sawit 

dengan menggunakan waterbath 

 

 

 

Gambar 28. Proses penyaringan campuran karapas udang vannamei dan minyak 

berpigmen 
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Lampiran 9. Foto dokumentasi ekstraksi karotenoid dari karapas udang 

vannamei (Litopenaus vannamei) dengan menggunakan 

minyak kelapa sawit (lanjutan) 

 

 

Gambar 29. Proses sentrifugasi minyak berpigmen yang telah disaring 

 

 

Gambar 30. Hasil dari proses sentrifugasi minyak berpigmen yang telah disaring 
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Lampiran 9. Foto dokumentasi ekstraksi karotenoid dari karapas udang 

vannamei (Litopenaus vannamei) dengan menggunakan 

minyak kelapa sawit (lanjutan) 

 
 

Gambar 31. Hasil minyak berpigmen yang telah terpisah dari karapas udang vannamei 

  

 

 
 

Gambar 32. Pencarian absorbansi minyak berpigmen dengan menggunakan 

Spektrofotometer UV-Vis 
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