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Abstrak 

Penelitian ini betujuan untuk mengidentifikasi  kandungan asam lemak essensial dari minyak belut yang 

diekstrak menggunakan metode soxhletasi, kemudian dihidrolisis lalu diidentifikasi dan diisolasi menggunakan HPLC. 

Sampel pada konsentrasi 1000ppm diinjeksikan ke dalam HPLC merk Waters dengan jenis kolom SGE C-18 ODS 2 

(250 mm, ID 4 mm) selama 15 menit dan menggunakan detektor UV. Pemilihan eluen dan laju alir berdasarkan 

penentuan kondisi optimum yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu pada eluen CH3CN : H2O = 90 : 10 serta laju alir 

0,75 ml/menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asam lemak yang berhasil diidentifikasi dan diisolasi pada 

minyak badan belut adalah ETA, DHA, EPA, GLA dan ALA dengan rasio masing-masing sebesar 5 : 3 : 4 : 9 : 1. 

Sedangkan pada minyak kepala belut terdapat ETA, DHA, EPA dan GLA dengan rasio masing-masing sebesar 5 : 2 

: 2 : 5. 

Kata kunci : Asam lemak essensial, belut, HPLS, Isolasi dan identifikasi. 

ABSTRACT 

 This research aims to identify the content of essential fatty acids in the oil eel and isolate fatty acids that 
have been identified. The instrument used is the High Performance Liquid Cromatography (HPLC) with Waters 
brands, column type used SGE C-18 ODS (250 mm, ID 4 mm). Eluent used used at the optimum conditional by ratio 
Acetonitrile:H2O = 90:10. Flow used is 0.75 ml/minute for 15 minutes. The results showed that the ratio of fatty acids 
contained in body oils eel is ETA : ALA : DHA : GLA : EPA = 5 : 1 : 3 : 9 : 4 while the fatty acids contained in the eel's 
head is ETA : EPA : GLA : DHA = 5 : 2 : 5 : 2 Essential fatty acids that have been identified then isolated using HPLC 
in optimum condition.  
 
Keyword : Eel, Essential fatty acid, HPLC, Issolation & Identification. 

A. PENDAHULUAN 

Asam lemak essensial memiliki peranan 

penting bagi tubuh manusia. Asam lemak 

essensial dikelompokkan dalam omega-3 (DHA, 

EPA & ALA), omega-6 (GLA, ETA dan Linoleat). 

Konsumsi omega-3 dan omega-6 harus tetap 

seimbang. Jika tidak, dapat menyebabkan 

penyakit kardiovaskuler, gangguan pada 

prostaglandin, tekanan darah tinggi, dan arthtritis 

(Acworth, 2011). Asam lemak essensial sangat 

dibutuhkan bagi tubuh. Untuk anak usia 1-3 

tahun, harus mengkonsumsi 7 gram omega-6 

dan 0,7 gram omega-3 perhari. Sedangkan Usia 

4-8 tahun membutuhkan 10 gram omega-6 dan 

0,9 gram omega-3 perhari. 

Menyadari pentingnya peranan asam 

lemak essensial bagi tubuh, telah banyak produk 

minyak ikan yang beredar dipasaran. Idealnya 

minyak ikan mengandung DHA dan EPA yang 

tinggi masing-masing sejumlah 5-8 dan 14-19%. 

Sejauh ini minyak ikan yang digunakan masih 

berasal dari ikan dengan harga yang relatif mahal 

seperti ikan kod, mackerel, salmon, tuna, sardine 

& herring (Gunstone,1996). Padahal masih 

banyak jenis ikan dengan harga murah dan 

berpotensi memiliki kandungan asam lemak 

essensial. 

Dalam tubuh ikan, asam lemak jenuh dan 

asam lemak tak jenuh tunggal disintesis secara 

de novo (biosintesis molekul kompleks dari 

molekul yang paling sederhana) (Bell, 1997). 

Minyak ikan mengandung EPA dan DHA yang 

tinggi, masing-masing sejumlah 14-19% dan 5-

8% dengan komposisi yang tergantung pada 

berbagai faktor (Pratama.,dkk, 2011). Komposisi 

asam lemak ini ditentukan oleh komposisi 

asupan dan metabolisme lipid (Sargent, 1995). 

Salah satu ikan dengan harga murah dan 

banyak dikembangbiakkan di NTB adalah belut. 

Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dan 

isolasi terhadap kadar asam lemak belut 

menggunakan HPLC (High Performance Liquid 



Cromatography). Dalam analisis HPLC sampel 

dapat dianalisis secara langsung tanpa harus 

dirubah menjadi metil ester terlebih dahulu. 

Selain itu HPLC juga dapat melakukan analisis 

sekaligus memisahkan sampel secara 

bersamaan. Sehingga pengerjaan ini akan 

menjadi lebih efektif dan efisien. 

Sistem HPLC telah digunakan secara luas 

dalam berbagai bidang, diantaranya farmasi, 

bioteknologi, lingkungan, polimer dan industri 

makanan. Kini penggunaan HPLC juga berguna 

dalam menganalisis asam-asam nukleat, protein, 

karbohidrat dan berbagai senyawa kiral (Ahmad, 

1991). Proses pemisahan dalam HPLC didasari 

atas perbedaan laju migrasi masing-masing 

komponen dalam campuran. Perbedaan ini 

terjadi karena masing-masing komponen memiliki 

keseimbangan yang berbeda-beda diantara fase 

diam dan fase gerak. 

Baik tidaknya kinerja suatu kromatografi 

didasarkan pada beberapa parameter yaitu 

(Snyder, 1997) : 

a. Waktu retensi, merupakan waktu yang 

dibutuhkan oleh suatu komponen sejak awal 

diinjek sampai terbaca oleh suatu detektor. 

b. Faktor kapasitas (k’), merupakan ukuran 

retensi suatu komponen dalam kolom. Jika 

nilai k kecil maka komponen akan tertahan 

sebentar dalam kolom, jika nilai k besar maka 

akan didapat hasil pemisahan yang baik, 

namun waktu analisis yang cukup lama serta 

puncak yang melebar. Oleh karena itu nilai k 

optimal antara 1-10. 

c. Efisiensi kolom, merupakan kemampuan kolom 

untuk mengeluarkan hasil yang diinginkan 

dalam waktu yang singkat. 

d. Resolusi (Rs), merupakan derajat keterpisahan 

antara dua puncak kromatogram. Pemisahan 

yang baik jika nila Rs ≥1,5. Nilai Rs dapat 

ditentukan berdasarkan rumus : 

𝑅𝑠 =
2𝑥(𝑡2 − 𝑡1)

𝑤2 +𝑤1
 

B. ALAT DAN BAHAN PENELITIAN 

Alat Penelitian : 

Alat-alat penelitian yang digunakan adalah : 

nampan, pisau, gunting, cawan kaca, soxhlet, 

erlenmayer, gelas kimia, thermometer, labu alas 

bulat, plat KLT, botol vial, desikator, blender, 

gelas ukur, pipet ukur, pipet tetes, corong pisah, 

refluks, hot plate, rotavapor, kertas saring,labu 

ukur, chamber, rubber bulb dan HPLC. 

Bahan Penelitian : 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : Belut, n-heksan, KOH, NaOH, H2O, 

TBHQ, etanol absolute (96%), HCl (0,5N ; 0,1N 

dan 6N), Na2SO4 anhidrat, dietil ether, minyak 

ikan standar, batu didih, indikator pp, reagen wijs, 

CCl4, larutan KI 15%, Larutan Kanji 1%, Natrium 

tiosulfat, asam lemak standar (DHA, EPA, ETA, 

ALA, GLA dan Linolenat) dan asetonitril. 

 

C. PROSEDUR PENELITIAN 

Analisis Kadar Air 

Sampel belut didapatkan dengan cara 

dibeli, kemudian sampel dicuci bersih dengan air, 

lalu bagian badan dan kepala dipisahkan. 

Ekstraksi Minyak 

Alat ekstraksi adalah soxhlet. Daging 

belut yang telah dicuci bersih kemudian dioven 

selama 5 jam pada suhu 50
o
C. Selanjutnya 

daging yang telah dikeringkan diblender. Setelah 

itu ditimbang lalu dibungkus dengan kertas saring 

dan diikat agar bungkusan tidak terlepas. Setelah 

diikat, sampel dimasukkan ke dalam alat 

soxletasi, ditambahkan 250 ml heksan dan 

diekstraksi selama 6 jam berturut-turut. Hasil 

ekstraksi (fraksi heksan) yang berupa minyak 

dan heksan dipisahkan dengan menggunakan 

rotary evaporator. Penguapan dilakukan dengan 

suhu 40°C. Minyak yang dihasilkan kemudian 

disimpan dan diuji dengan KLT. 

Diatas plat KLT, minyak ikan yang 

diperoleh di bandingkan dengan standar minyak 

ikan. Minyak yang di peroleh dari hasil ekstraksi 

dan standar minyak ikan di totol masing masing 

pada plat KLT pada jarak ± 1 cm dari bagian 

bawah plat KLT. Kemudian plat dicelupkan dalam 

chamber yang berisi eluen n-heksan dan dietil 

eter dengan perbandingan 8,5 : 1,5. Selanjutnya 

ditentukan harga Rf dari sampel dan standar, 

kemudian dibandingkan (Gunawan, 2014). 

 

Hidrolisis Trigliserida 

Sebanyak 2 gram minyak hasil ekstraksi 

ditambahkan TBHQ 200 ppm, kemudian 

disaponifikasi dengan menambahkan 3,2 gram 

larutan KOH dalam alkohol encer (air dan etanol 

absolut (44 : 64)). Erlenmayer kemudian 

dihubungkan dengan pendingin tegak dan 

minyak dididihkan pada suhu 60°C selama 1 jam. 

Setelah selesai, minyak yang telah disabunkan 

ditambahkan 10 ml aquades kemudian diekstrak 

dengan 4 ml n-heksan menggunakan corong 

pisah sampai terbentuk dua lapisan. Didapatkan 

2 fraksi, fraksi air tersaponifikasi dan fraksi 

heksana tak tersaponifikasi. Fraksi air 

tersaponifikasi diasamkan dengan 

menambahkan HCl 6 N beberapa tetes sampai 



pH 1 dan diekstrak kembali dengan heksana 10 

ml. Hasil ekstraksi didapatkan dua fraksi yaitu 

fraksi air dan fraksi heksana yang mengandung 

asam lemak bebas. Selanjutnya fraksi heksan 

ditambahkan natrium sulfat anhidrat lalu saring 

menggunakan kertas saring, dan simpan dalam 

desikator sampai heksan menguap (Rasyid, 

2010). 

 

Identifikasi & Isolasi Asam Lemak 

Menggunakan HPLC 

a.  Persiapan alat HPLC 

Kolom yang dipakai adalah jenis 

kolom SGE C-18 ODS, lampu detektor 2489 

UV/Visible. Setelah HPLC dinyalakan, 

terlebih harus dipastikan bahwa pompa 

untuk eluen berfungsi dengan cara melihat 

aliran eluen pada pompa. Kemudian 

dilakukan set methode untuk memilih sistem 

aliran tetap dengan sistem gradient 

sensitivitas 4,000 AUFS dan panjang 

gelombang diatur pada 213 nm. Setelah 

dilakukan set methode dan eluendibiarkan 

mengalir sampai kondisi detektor berada 

pada titik yang stabil. Kondisi ini ditandai 

dengan abosrbansi yang terbaca tidak 

mengalami perubahan meski dalam waktu 

yang lama. Maka HPLC telah siap untuk 

digunakan (Guarrasi, 2010). 

b. Persiapan eluen (fase gerak) 

Eluen yang digunakan adalah 

Asetonitrile : Aquadest. Aquadest yang akan 

digunakan disaring terlebih dahulu 

menggunakan membran selulosa 0,45 nm. 

Sedangkan Asetonitrile yang digunakan 

tidak perlu disaring karena sudah 

merupakan eluen siap pakai (grade for 

HPLC). 

c. Pembuatan larutan 1000 ppm 

Standar yang digunakan adalah 

standar omega-3 (DHA, EPA dan ALA), 

standar omega-6 (GLA, Linolenat dan ETA). 

Masing-masing standar kemudian 

dimasukkan sebanyak 0,1 gr ke dalam labu 

takar 100 ml kemudian dilarutkan dengan n-

heksan sampai tanda batas. 

Untuk membuat campuran standar, 

masing-masing sebanyak 2 ml standar yang 

sudah dibuat dicampurkan kedalam botol 

vial dan dikocok hingga tercampur . 

Untuk larutan sampel, sebanyak 0,1 

gram sampel asam lemak dimasukkan ke 

dalam labu ukur 100 ml dan dilarutkan 

menggunakan n-heksan sampai tanda 

batas. 

Semua larutan yang telah dibuat 

kemudian disaring menggunakan micro filter 

0,45 nm, sebelum diinjek ke dalam HPLC. 

d. Penentuan Kondisi Optimum HPLC  

1). Penentuan Laju Alir Optimum 

Larutan asam lemak standar 

campuran diinjek ke dalam alat HPLC 

sebanyak 20µL, panjang gelombang 

yang digunakan 213 nm dengan 

komposisi eluen 90:10 selama 15 

menit. Laju alir dibuat bervariasi 

dengan kecepatan sebesar 0.75 

ml/menit, 1 ml/menit dan 1,25 ml/menit 

(Nikolova, 1997). 

2). Penentuan Komposisi eluen Optimum 

Larutan asam lemak standar 

campuran diinjek ke dalam alat HPLC 

sebanyak 20µL, panjang gelombang 

yang digunakan 213 nm dengan laju 

alir optimum yang telah di dapatkan 

sebelumnya. Komposisi eluen 

(Asetonitrile : Air) dibuat bervariasi 

dengan perbandingan 85:15 ; 90:10 ; 

dan 95:5 (Nikolova, 1997). 

e. Penentuan Waktu Retensi Masing-masing 

Standar dengan HPLC 

Masing-masing standar diinjeksikan 

ke dalam mesin HPLC sesuai dengan 

kondisi optimum yang telah didapatkan 

sebelumnya. Standar yang telah dinjeksikan, 

kemudian dicatat waktu retensinya masing-

masing kemudian diurutkan berdasarkan 

yang terkecil sampai terbesar (Nikolova, 

1997). 

f. Identifikasi sampel asam lemak dengan 

HPLC 

Sampel asam lemak kemudian diinjek 

menggunakan HPLC pada kondisi optimum. 

Waktu retensi masing-masing puncak yang 

muncul pada sampel asam lemak kemudian 

dibandingkan dengan waktu retensi puncak 

yang ada pada campuran standar (selisih 

waktu retensi sampel dan standar tidak 

boleh melebihi dari 0,5).  

g. Isolasi sampel asam lemak dengan HPLC 

Puncak yang telah berhasil 

diidentifikasi kemudian dipisahkan dengan 

cara menginjek kembali sampel asam lemak, 

kemudian pada selang keluaran HPLC 

disiapkan botol vial untuk menampung 

masing-masing larutan yang keluar sesuai 



dengan waktu retensi puncak-puncak yang 

telah berhasil diidentifikasi. 

Untuk memastikan sampel telah 

diisolasi dengan baik, maka masing-masing 

puncak yang telah berhasil diisolasi di 

injeksikan kembali pada HPLC. Jika puncak 

yang muncul pada sampel hasil isolasi 

hanya satu, artinya senyawa dapat diisolasi 

dengan baik. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Kadar Air 

Kadar air adalah perbedaan antara  berat 

bahan sebelum dan sesudah dilakukan 

pemanasan. Penentuan kadar air merupakan 

analisis yang paling penting dan paling luas 

dilakukan dalam pengolahan dan pengujian 

suatu bahan. Sebelum diekstraksi, sampel 

berupa daging belut harus dalam keadaan 

kering. Hal ini bertujuan untuk mengurangi 

kandungan air yang terdapat dalam daging, 

sehingga tidak mengganggu proses ektraksi.  

Analisis kadar air dengan metode 

pengeringan dilakukan dengan memasukkan 

sampel ke dalam oven pada suhu 105
0
C selama 

beberapa jam. Sampel yang telah dioven, 

kemudian disimpan dalam desikator. Silika yang 

terdapat dalam desikator akan menyerap 

kandungan air yang masih tersisa dalam sampel, 

sehingga berat sampel akan menjadi konstan 

saat ditimbang. Persentase kadar air yang 

terkandung pada badan dan kepala belut dapat 

dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Data Kadar Air Kepala dan Badan 

Belut 

No 
Bagian ikan 

belut 

Rata-rata kadar 

air (%) 

1 Kepala 73,15 % 

2 Badan 78,15 % 

 

Ekstraksi Minyak 

Minyak belut didapatkan dengan cara 

mengekstrak dari daging belut yang telah 

dikeringkan sebelumnya. Metode yang 

digunakan adalah metode ekstraksi 

menggunakan soxhlet (soxhletasi). Pemilihan 

metode soxhletasi dalam penelitian ini karena 

merupakan metode yang cocok untuk 

mengekstrak senyawa lipid (Rais, 2014). 

Ekstraksi menggunakan soxhlet adalah proses 

ekstraksi dimana pelarut yang digunakan akan 

dialirkan dengan pemanasan dan diembunkan 

kembali. Metode ini cukup efisien karena 

pengerjaannya yang sederhana, rendemen yang 

dihasilkan lebih banyak, serta tidak 

membutuhkan banyak pelarut. 

Hasil ekstraksi berupa campuran minyak 

dan n-heksan yang kemudian dipisahkan 

menggunakan rotavapor. Rotavapor disetting 

pada suhu 40
o
C dengan rotasi sebesar 90 rpm 

dantekanan 40 mmHg. Pelarut n-Heksan 

memiliki titik didih lebih rendah dibanding minyak 

sehingga n-Heksan akan menguap lebih dulu 

sedangkan minyak belut akan tetap berada 

dalam labu evap. 

Tabel 4.2 Data kadar minyak kepala dan minyak 

badan belut. 

No Bagian ikan belut 
Rata-rata kadar 

minyak (%) 

1 Kepala 8,87% 

2 Badan 11,52 % 

Minyak yang telah diekstrak disimpan 

menggunakan wadah tertutup dalam desikator. 

Silika dalam desikator akan menyerap 

kandungan air sehingga minyak terhindar oleh 

bakteri dan jamur. Penyimpanan minyak dalam 

wadah tertutup dilakukan untuk mencegah 

terjadinya proses oksidasi minyak akibat kontak 

dengan oksigen di udara yang dapat 

menyebabkan minyak menjadi tengik (Muchtadi, 

2010). 

Hidrolisis Trigliserida 

Trigliserida tersusun oleh tiga molekul 

asam lemak dan gliserol. Hidrolisis trigliserida 

bertujuan untuk memecah molekul trigliserida 

menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Proses 

hidrolisis trigliserida ini dilakukan dengan 

menggunakan basa untuk melakukan reaksi 

saponifikasi (penyabunan). Pada reaksi ini, akan 

terjadi reaksi antara senyawa alkali (basa) 

dengan lemak atau minyak yang membentuk 

sabun (Setiadi, 2009). 

Hasil hidrolisis kemudian diekstrak 

menggunakan n-heksan dan Aquades. Proses 

ekstraksi yang dilakukan adalah ekstraksi 

pelarut, dan akan menghasilkan dua fraksi yang 

berbeda, yaitu fraksi air tersaponifikasi (bagian 

bawah) dan fraksi heksan tak tersaponifikasi 

(bagian atas). Selama proses hidrolisis terbentuk 

gliserol dan asam lemak yang telah membentuk 

garam dengan K dalam ikatan ionisasi (sabun 

kalium), sehingga bersifat polar dan larut dalam 

air (Poedjiadi, 2003). 

Fraksi air kemudian diasamkan 

menggunakan HCL 6N sampai pH 1, bertujuan 

untuk memutus kalium yang terikat pada sabun 

kalium, sehingga akan dihasilkan asam lemak 

bebas yang bersifat nonpolar. 



Setelah terbentuk asam lemak bebas yang 

bersifat nonpolar, maka fraksi air kembali 

diekstraksi menggunakan heksan, sehingga akan 

kembali terbentuk dua fraksi, yaitu fraksi air 

(bagian bawah) yang mengandung gliserol dan 

fraksi heksan (bagian atas) yang mengandung 

asam lemak bebas. Ekstrak yang mengandung 

asam lemak kemudian ditambahkan dengan 

Na2SO4 anhidrat dan disaring menggunakan 

kertas saring, bertujuan untuk menghilangkan 

kandungan air yang masih tersisa dalam ekstrak 

(cahyadi, 2006). Maka telah didapatkan asam 

lemak bebas dari hasil hidrolisis trigliserida yang 

kemudian akan dilanjutkan pada tahap 

berikutnya. 

Tabel 4.6 Kadar asam lemak bebas dari hidrolisis 

minyak badan dan kepala 

 
Identifikasi dan Isolasi Asam Lemak 

Menggunakan HPLC 

Asam lemak bebas yang didapatkan dari 

proses hidrolisis masih berupa campuran 

berbagai jenis asam lemak bebas. Tujuan utama 

dalam penelitian ini adalah untuk mengisolasi 

berbagai jenis asam lemak essensial (omega-3 & 

omega 6) yang terdapat dalam asam lemak hasil 

hidrolisis. 

Tahapan dalam identifikasi dan isolasi 

asam lemak ini meliputi : pembuatan larutan 

1000 ppm, penentuan waktu retensi masing-

masing standar untuk mengetahui urutan puncak 

standar dalam campuran, penentuan kondisi 

optimum HPLC, Identifikasi jenis-jenis asam 

lemak essensial yang terdapat dalam sampel dan 

isolasi asam lemak essensial menggunakan 

HPLC. 

Campuran standar diinjek 

sebanyak 20µL selama 15 menit. Panjang 

gelombang (λ) diatur pada 213 nm. 

Pemilihan panjang gelombang dilakukan 

karena senyawa asam lemak essensial 

memiliki absorbansi yang baik pada 

panjang gelombang 208 – 218 nm 

(Aveldano, 1983). Selain itu eluen yang 

digunakan memiliki panjang gelombang 

dibawah panjang gelombang asam lemak 

essensial, yaitu Asetonitrile (λmakx 190 nm) 

dan air (λmaks 167 nm). Dengan begitu 

eluen tidak akan terdeteksi oleh detector 

selama proses pemisahan 

Ada dua variabel yang 

divariasikan dalam penentuan kondisi 

optimum sistem HPLC, yaitu konsentrasi 

eluen (fase gerak) dan laju alir. 

Sedangkan untuk kondisi lainnya seperti 

panjang gelombang dan jenis kolom tetap 

sama. Campuran standar yang telah 

dibuat kemudian diinjeksikan ke dalam 

HPLC dengan laju alir dan konsentrasi 

eluen yang berbeda-beda. 

Dari masing-masing campuran 

standar yang telah diinjek kemudian 

ditentukan besar nilai resolusi masing-

masing puncaknya. Resolusi (Rs) 

merupakan daya keterpisahan dilihat dari 

perbandingan antara dua puncak pada 

tinggi maksimal dengan rata-rata lebar 

dasar kedua puncak. Suatu pemisahan 

akan memiliki kondisi yang baik jika 

memiliki nilai resolusi diatas 1,5. Jika nilai 

resolusi terlalu rendah, maka akan susah 

untuk melakukan proses pemisahan suatu 

senyawa. 

1). Penentuan laju alir optimum 

Penentuan laju alir dilakukan 

menggunakan kolom SGE-C 18 ODS. 

Sampel sabanyak 20µL diinjeksikan 

ke dalam HPLC. Laju alir divariasikan 

pada kecepatan 0.75 ml/minute, 1 

ml/minute dan 1.25 ml/minute dengan 

komposisi eluen (asetonitrile:air) yang 

digunakan sebesar 90:10 selama 15 

menit. Grafik kromatogram hasil 

optimasi dapat di lihat pada gambar di 

bawah berikut : 

 
Gambar 1. Kromatogram Pada Penentuan Laju 

Alir Optimum  

semakin cepat laju alir yang digunakan, 

maka waktu sampel untuk sampai ke dalam 

detektor akan semakin cepat. Peristiwa ini sesuai 

dengan apa yang dijelaskan oleh Kazakevich 

(2006), dimana dijelaskan bahwa waktu retensi 



dipengaruhi oleh laju alir dan panjang kolom. 

Berdasarkan perhitungan nilai resolusi diketahui 

bahwa laju alir optimum adalah 0,75 ml/’minute. 

2). Penentuan Komposisi Eluen Optimum 

Penentuan komposisi eluen loptimum 

dilakukan menggunakan kolom SGE-C 18 ODS. 

Sampel sabanyak 20µL diinjeksikan ke dalam 

HPLC. Komposisi eluen (asetonitrile : H2O) 

divariasikan pada perbandingan 85:15 ; 90:10 ; 

95:15 dan menggunakan laju alir optimum (1 

ml/minute) yang telah ditentukan sebelumnya. 

Grafik kromatogram hasil optimasi komposisi 

eluen dapat dilihat pada gambar sebagai berikut : 

 
Gambar 2. Kromatogram Pada Penentuan 

Komposisi Eluen Optimum.  

Nilai resolusi tertinggi merupakan kondisi 

optimum yang didapat dari hasil penentuan 

konsentrasi eluen optimum. Dilihat dari grafik 

kromatogram yang dihasilkan, semakin tinggi 

konsentrasi eluen yang digunakan, maka puncak 

yang dihasilkan semakin tajam dan ramping akan 

tetapi jarak antar puncak menjadi semakin rapat. Hal 

ini juga akan mempengaruhi nilai resolusi yang 

dimiliki kromatogram. Dari perhitungan diketahui 

bahwa konsentrasi eluen optimum (CH3CN : H2O) 

adalah pada perbandingan 90:10. 

 Setelah dilakukan penentuan kondisi 

optimum, minyak badan kepala belut kemudian 

diidentifikasi dan diisolasi jenis asam lemak essensial 

apa saja yang terkandung di dalamnya. Hasil 

Identifikasi dan Isolasi tersebut dapat dilihat pada 

Kromatogram berikut : 

 
Gambar 3. Kromatogram Minyak Badan Belut pada 

Kondisi Optimum 

 
Gambar 3. Kromatogram Minyak Badan Belut pada 

Kondisi Optimum 

tR tiap puncak yang muncul dalam grafik 

kromatogram sampel minyak badan dan minyak belut 

kemudian dibandingkan dengan kromatogram 

campuran standar pada kondisi optimum. 

Perbandingan masing-masing puncak dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.10 Perbandingan nilai tR minyak badan 

dengan tR campuran standar asam lemak essensial 

No tR standar 

tR 

minyak 

badan 

Waktu 

Tambat 

% area 

minyak 

badan Ket 

R
a
s
io

 

1 2,632 2,799 2,350-3,200 20 ETA 5 

2 4.126 4,088 3,733-4,417 6.91 ALA 1 

3 4,831 4,813 4,417-5,033 18,82 EPA 4 

4 5,240 5,392 5,033-6,267 38,41 GLA 9 

5 7,681 8,272 7,333-10,367 11,54 DHA 3 

 

Tabel 4.11 Perbandingan nilai tR minyak kepala 

dengan tR campuran standar asam lemak essensial. 

N
o
 

t R
 s

ta
n
d
a
r tR 

minyak 

kepala 

Waktu 

Tambat 

%
 a

re
a
 m

in
y
a
k
 

k
e
p
a
la

 Ket Ratio 

1 2,632 
2,766 

2,333-

3,267 

25,19 ETA 5 

3 4,831 
4,790 

4,417-

5,017 

10,34 EPA 2 

4 5,240 
5,328 

5,050-

6,350 

26,46 GLA 5 

5 7,681 
8,264 

7,350-

10,333 

12,06 DHA 2 

 

E. KESIMPULAN & SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan kajian pustaka yang 

telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kondisi optimum dalam mengidentifikasi dan 

mengisolasi asam lemak dari minyak belut 

menggunakan HPLC (jenis kolom SGE C-18 

ODS 2, konsentrasi 1000ppm, detektor UV) 



adalah pada eluen CH3CN : H2O = 90:10 

dan laju alir 0,75 ml/menit. 

2. Jenis asam lemak yang terkandung dalam 

minyak badan belut adalah ETA, DHA, EPA, 

GLA dan ALA dengan  perbandingan 

masing-masing sebesar 5 : 3 : 4 : 9 : 1. 

Sedangkan pada minyak kepala adalah 

ETA, DHA, EPA dan GLA dengan 

perbandingan masing-masing sebesar 5 : 2 : 

2 : 5. 

Saran 

1. Dalam melakukan analisis ataupun pemisahan 

menggunakan HPLC perlu dilakukan 

pemahaman yang mendalam serta 

pengetahuan mengenai jenis kolom yang 

cocok untuk menganalisis dengan HPLC, 

selain itu perlu juga diperhatikan kecocokan 

fase gerak yang akan digunakan dalam 

analisis asam lemak essensial 

menggunakan sistem pompa gradient. 

2. Pencarian eluen yang tepat dalam tahapan 

isolasi menggunakan HPLC dapat dicari 

terlebih dahulu melalui uji KLT. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai kondisi optimum penggunaan 

HPLC untuk isolasi asam lemak essensial 

dalam minyak belut menggunakan variasi 

konsentrasi dan laju alir.   
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