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ABSTRAK 

Asam lemak essensial (omega-3 dan omega-6) merupakan nutrisi yang 

dibutuhkan tubuh dalam jumlah makro dan harus dipenuhi dari asupan 

makanan. Nutrisi tersebut berfungsi mempertahankan fungsi sel dan 

jaringan tubuh, mengatur tekanan darah, denyut jantung, fungsi kekebalan, 

rangsangan sistem saraf, kontraksi otot, serta penyembuhan luka. Sumber 

asam lemak essensial banyak terdapat dari jenis ikan bernilai ekonomis 

tinggi seperti salmon, tuna, sarden, hering, dan makarel. Salah satu jenis 

ikan bernilai ekonomis rendah, belum dimanfaatkan maksimal terutama 

bagian kepala, dan banyak dibudidayakan adalah ikan lele (Clarias sp). 

Kandungan asam lemak essensialnya berupa asam dokosaheksaenoat 

(DHA), asam eikosapentaenoat (EPA), dan asam linoleat pada bagian 

kepala dan badan. Konsumsi omega-3 dan 6 harus dengan rasio seimbang 

sebesar 1:2. Rasio tidak seimbang dapat menimbulkan perubahan fungsi 

omega-3 dan 6. Untuk memenuhi rasio tersebut perlu dilakukan isolasi 

dengan menggunakan teknik kromatografi yang memiliki tingkat kecepatan 

analisis dan kepekaan yang tinggi seperti HPLC. Sehingga tujuan penelitian 

ini adalah untuk menentukan  kondisi optimum HPLC dan mengisolasi 

asam lemak essensial pada ikan lele (Clarias sp. Tahapan yang dilakukan 

adalah ekstraksi sampel, hidrolisis enzimatik, penentuan parameter optimum 

HPLC, identifikasi standar serta sampel, dan isolasi sampel menggunkan 

HPLC. Kondisi optimum sistem HPLC yang diperoleh yaitu komposisi 

eluen asetonitril : air 90:10 (v/v) dan laju alir 0,75 ml/menit. Berdasarkan 

komposisi omega-3 dan 6 dalam sampel, rasio yang diperoleh yaitu pada 

bagian kepala 18,49% : 47,31%, sedangkan pada bagian badan diperoleh 

17,46% : 33,35%. Untuk hasil isolasi, pada bagian kepala dan badan 

diperoleh omega-3 berupa asam alfa linolenat (ALA) dan asam 

eikosapentaenoat (EPA). Sedangkan omega-6 diperoleh asam eikosatrienoat 

(ETE) dan asam gamma linolenat (GLA).  

Kata kunci : Asam lemak essensial, ikan lele (Clarias sp), isolasi, HPLC 

PENDAHULUAN 

 

Asam lemak essensial adalah 

salah satu nutrisi yang dibutuhkan tubuh 

dalam jumlah makro tetapi tidak dapat 

disintesa dan harus dipenuhi dari asupan 

makanan. Istilah asam lemak essensial 

biasanya disebut dengan omega-3 

seperti asam dokosaheksaenoat (DHA), 

asam eikosapentaenoat (EPA), dan 

asam alfa-linolenat (ALA), serta 

omega-6 seperti asam gamma linolenat 

(GLA), asam eikosatrienoat (ETE), dan 

asam linoleat. Nutrisi ini memilki fungsi 



yang banyak, di antaranya untuk 

mempertahankan fungsi sel dan jaringan 

tubuh (Darmawati dan Yuwono, 2004), 

mengatur tekanan darah, denyut 

jantung, fungsi kekebalan, rangsangan 

sistem saraf, kontraksi otot, serta 

penyembuhan luka (Almatsier, 2004). 

Sumber asam lemak essensial 

banyak terdapat dari jenis ikan bernilai 

ekonomis tinggi seperti salmon, tuna, 

sarden, hering, dan makarel. Sehingga 

suplemen yang diekstrak dari jenis-jenis 

ikan tersebut akan memiliki harga 

mahal (Gunawan, 2014). Salah satu 

jenis ikan dengan nilai ekonomis 

rendah, belum dimanfaatkan secara 

maksimal terutama bagian kepala, dan 

banyak dibudidayakan adalah ikan lele 

(Clarias sp). Menurut penelitian yang 

telah dilakukan Gunawan, dkk (2014), 

dengan menggunakan instrumen Gas 

Chromatography Mass Spectroscopy 

(GCMS) dapat diidentifikasi asam 

lemak essensial pada kepala dan badan 

ikan lele (Clarias sp) berupa DHA, 

EPA, dan asam linoleat. Namun, pada 

penelitian ini belum diperoleh senyawa 

murni.  

Dalam pemenuhan asupan asam 

lemak essensial harus dalam  komposisi 

yang seimbang yaitu dengan kisaran 

perbandingan omega-3 dan  omega-6 

sebesar 1 : 2. Rasio yang tidak 

seimbang dapat menimbulkan 

perubahan fungsi omega-3 dan 6 

(Diana, 2012). Untuk memenuhi asupan 

tersebut, perlu dilakukan penelitian 

lanjutan dengan mengisolasi asam 

lemak essensial pada ekstrak minyak 

ikan lele (Clarias sp). Isolasi ini harus 

menggunakan teknik kromatografi yang 

memiliki tingkat kecepatan analisis dan 

kepekaan yang tinggi. Hal ini 

disebabkan asam lemak essensial 

tersebut merupakan senyawa yang 

tergolong dalam hidrokarbon rantai 

panjang, karena memiliki jumlah atom 

karbon 18-22 (Suharjo dan Clara,1992), 

dengan jumlah ikatan rangkap dua 

sampai enam. Jumlah  karbon dan 

ikatan rangkap tersebut berpengaruh 

pada perbedaan tingkat kepolaran yang 

dimiliki senyawa-senyawa tersebut dan 

akan susah dipisahkan jika 

menggunakan teknik kromatografi 

seperti kromatografi kolom dan GCMS.  

Dengan menggunakan High 

Performance Liquid Chromatography 

(HPLC), isolasi dapat dilakukan dengan 

mudah, dapat dihindari terjadinya 

dekomposisi atau kerusakan bahan yang 

dianalisis, hasil resolusi yang baik, 

dapat digunakan bermacam-macam 

detektor, kolom dapat digunakan 

kembali, dan mudah melakukan sample 

recovery (Effendy, 2004). Sehingga 

penelitian ini akan melakukan isolasi 

menggunakan HPLC, yang  mengacu 

pada enam asam lemak essensial 

(omega-3 dan 6) di atas. Diharapkan 

hasil penelitian ini akan dapat 

bermanfaat sebagai rujukan dalam  

pemanfaatan asam lemak essensial dari 

ekstrak minyak ikan lele (Clarias sp) 

baik di bidang kesehatan maupun 

bidang lainnya.   

 

METODE PENELITIAN  

 

Alat 

Alat-alat penelitian yang 

digunakan adalah alat-alat gelas, pipet 

tetes, aluminium voil, desikator, kertas 

label, pisau, gunting, oven, timbangan 

analitik, blender, desikator, termometer, 

cutter, pengaduk, spketrofotometer UV, 

penjepit, penggaris, pensil, sendok, hot 

plate, micro filter 0,45 𝜇𝑚, HPLC, 

ultrasonic bath, rubber bulb, refluks, 

buret, pipet volum,  magnetic stirer,  

rotary evaporator, soklet, waterbath 

shaker, chamber, KLT, statif dan klem, 



kertas saring, plat KLT, pipa kapiler, 

dan botol vial. 

Bahan  

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah ikan lele, 

aquades, n-heksan, enzim lipase, KOH, 

HCl 0,5 N, natrium sulfat anhidrat,  

dietil eter,  minyak ikan standar, asam 

lemak standar, batu didih, etanol, 

indikator PP, pereaksi Wijs, CCl4, KI 

15%, larutan kanji 1%, natrium tiosulfat 

0,1 N, dan asetonitril. 

Preparasi sampel 

Sampel ikan lele (Clarias sp) 

yang didapatkan di pasar dibuang 

kotorannya, dicuci, dipisahkan antara 

kepala dan badannya, dan dioven pada 

T= 50℃ selama 5 jam. Kemudian 

sampel ikan lele baik kepala dan badan, 

diblender, dan disimpan dalam wadah 

tertutup. 

Analisis Kadar Air 
 Cawan porselin dikeringkan 

dalam oven dengan pada suhu 105°C 

selama 15 menit kemudian didinginkan 

dalam desikator selama 20 menit. 

Setelah itu cawan kosong ditimbang, 

diberi label dan dicatat. Sampel yang 

digunakan masing-masing sebanyak 2 

gram. Cawan yang berisi sampel dioven 

pada suhu 100-105°C selama 3-4 jam. 

Setelah itu didinginkan dalam desikator 

kemudian ditimbang. Perlakuan pada 

sampel dilakukan tiga kali pengulangan 

(Sudarmadji, dkk, 1984). 

Ekstraksi dan Screening KLT 

Sampel yang sudah diblender, 

ditimbang, dan  dibungkus dengan 

kertas saring, diikat agar bungkusan 

tidak terlepas. Kemudian dimasukkan 

ke dalam alat sokletasi, ditambahkan 

250 ml heksan dan diekstraksi selama 

±6 jam sampai minyak dalam sampel 

habis. Hasil ekstraksi yang berupa 

campuran minyak dan heksan 

dipisahkan dengan menggunakan rotary 

evaporator. Penguapan dilakukan   pada 

suhu 40°C. Minyak yang dihasilkan 

kemudian disimpan dan diuji dengan 

KLT.Selanjutnya di atas 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. 

Kemudian plat dimasukkan dalam 

chamber yang berisi eluen n-heksan dan 

dietil eter dengan perbandingan 8,5 : 1,5 

(telah dijenuhkan). Selanjutnya 

ditentukan harga Rf  dari sampel dan 

standar, kemudian dibandingkan 

(Gunawan, dkk, 2014). 

Analisis Bilangan Penyabunan  

Minyak sebanyak ± 2 gram 

dimasukkan ke dalam erlenmeyer 

kemudian  ditambahkan 25 ml KOH 

dalam etanol 0,5 N dan batu didih. 

Campuran direfluks selama 60 menit. 

Setelah campuran dingin, dititrasi 

dengan menggunakan larutan HCl 0,5 N 

hingga warna jingga dari indikator 

hilang. Perlakuan dibuat sama untuk 

larutan blangko (bedanya tidak ada 

sampel) (Sudarmadji, dkk, 1984). 

Analisis Bilangan Iod 

Minyak sebanyak ± 0,2 gram 

dimasukkan ke erlemeyer. Ditambahkan 

10 ml CCl4 untuk melarutkan minyak 

dan 25 ml Wijs, diaduk hingga 

bercampur semua. Campuran dibiarkan 

dalam tempat gelap selama ±30 menit. 

Setelah itu tambahkan 10 ml larutan KI 

15% dan ditambahkan 50-100 ml 

aquades panas yang telah didihkan dan 

segera dititrasi dengan larutan Na2S2O3 

0,1 N sampai larutan berwarna kuning 

pucat, kemudian ditambahkan 2 ml 

larutan kanji dan dititrasi kembali 



sampai larutan berwarna gelap tepat 

hilang setelah diaduk. Kemudian untuk 

larutan blanko diperlakukan dengan 

cara yang sama (perbedaannya tidak ada 

sampel) (Sudarmadji, 1984).  

Hidrolisis Enzimatik 

Minyak sebanyak ±1 gram 

ditambahkan dengan heksan 3 mL ke 

dalam erlenmeyer. Dalam campuran 

tersebut ditambahakan enzim lipase 

± 0,2  gram dan ditambahakan aquades 

5% dari larutan. Kemudian di aduk 

larutan selama 24 jam pada suhu 45℃  
dalam water bath shaker (Raharja, 2011 

yang dimodifikasi). 

Proses Isolasi Asam Lemak dengan 

HPLC 

Pembuatan Larutan  
Standar  yang digunakan adalah 

enam buah standar murni yaitu standar 

DHA, EPA, ETE, ALA, GLA, dan 

asam linoleat. Masing- masing standar 

dilarutkan dengan heksan kemudian 

diencerkan  dengan heksan dan dibuat 

1000 ppm. Untuk standar campuran, 

dengan komposisi yang sama dari enam 

buah standar yang ada yaitu dari larutan 

1000 ppm diambil volum yang sama 

dan dicampurkan dalam satu wadah. 

Sedangkan pada sampel baik asam 

lemak kepala maupun badan ikan lele 

dilarutkan menggunakan heksan. 

Larutan standar atau sampel masing-

masing kemudian disaring 

menggunakan micro filter 0,45 μm ke 

dalam wadah lainnya.  

 

Penyiapan Fase Gerak  

Eluen yang digunakan adalah 

asetonitril : aquades. Aquades yang 

digunakan disaring terlebih dahulu 

menggunakan membran selulosa 0,45 

μm. Sedangkan asetonitril yang 

digunakan tidak perlu disaring karena 

merupakan eluen yang telah siap 

digunakan (grade for HPLC). 

Penyiapan Alat HPLC  

Digunakan HPLC dengan merk 

Waters, dengan kolom SGE C-18 ODS 

(250 mm, ID 4 mm, Frit 4/m μm), 

Waters 2489 UV/Visible detector, dan 

Waters 1525 Binary HPLC pump. 

Setelah HPLC dinyalakan, harus 

dipastikan bahwa pompa untuk eluen 

berfungsi, dengan cara melihat aliran 

eluen pada pompa. Kemudian dilakukan 

set method, untuk memilih sisitem 

aliran tetap dengan sistem gradien 

sensitivitas 4,000 AUFS dan panjang 

gelombang diatur pada 213 nm. Setelah 

dilakukan set method, eluen dibiarkan 

mengalir sampai kondisi detektor 

berada pada titik yang stabil. Kondisi 

ini ditandai dengan absorbansi yang 

terbaca tidak mengalami perubahan. 

Kemudian ditekan tombol zero. Maka 

HPLC telah siap digunakan untuk 

injeksi sampel (Guarrasi, 2010). 

Penentuan Parameter Optimum  

Penentuan Komposisi Eluen 

Larutan standar campuran dengan 

konsentrasi 1000 ppm diinjeksikan ke 

dalam sistem HPLC dengan laju alir 

0,75 ml/menit dan variasi fase gerak 

asetonitril (CH3CN) : air (H2O) dengan 

perbandingan 85 : 5 (v/v); 90 : 10 (v/v); 

dan 95:5 (v/v). Kemudian dicatat waktu 

retensinya, start time, maupun end time 

puncak masing-masing standar pada 

setiap penyuntikan dengan eluen yang 

berbeda tersebut. Dihitung resolusinya. 

Resolusi yang diperhatikan adalah yang 

≥ 1,5 (Nikolova, 1997). 

Penentuan Laju Alir 

Larutan standar campuran dengan 

konsentrasi 1000 ppm diinjeksikan ke 

dalam sistem HPLC dengan variasi laju 

alir 0,75 ml/menit; 1 ml/menit; 1,25 



ml/menit dan fase gerak asetonitril 

(CH3CN) : air (H2O) dengan 

perbandingan optimum yang diperoleh 

sebelumnya. Kemudian dicatat waktu  

retensinya start time, maupun end time 

puncak masing-masing standar pada 

setiap penyuntikan dengan laju alir yang 

berbeda tersebut.Dihitung resolusinya. 

Resolusi yang diperhatikan adalah yang 

≥ 1,5. Berdasarkan nilai resolusi dari 

standar campuran ini, digunkan 

kondisinya untuk memisahkan sampel 

asam lemak dari ikan lele (Clarias sp) 

((Nikolova, 1997).  

Penentuan Waktu Retensi Masing-

masing Standar 

Masing-masing standar 

diinjeksikan ke dalam alat HPLC sesuai 

dengan kondisi optimum yang telah 

diperoleh sebelumnya. Standar telah 

yang diinjeksikan, dicatat waktu 

retensinya masing-masing kemudian 

diurutkan berdasarkan waktu terkecil 

sampai terbesar (Nikolova, 1997). 

Identifikasi Asam Lemak  

Identifikasi dilakukan dengan 

melakukan injeksi larutan campuran 

standar asam lemak dan sampel asam 

lemak hasil hidrolisis menggunakan 

parameter optimum yang telah 

diperoleh sebelummnya. Hasil puncak 

dengan mengacu pada waktu retensi 

yang diperoleh dibandingkan 

kesesuaiannya dengan standar. Selisih 

waktu retensi yang diperbolehkan untuk 

identifikasi puncak standar dan sampel 

adalah 0,5. Dari hasil identintifikasi ini 

dilakukan isolasi sampel.  

 Isolasi Asam Lemak Essensial  

Pemisahan asam lemak pada 

sampel dilakukan menggunakan kondisi 

optimum yang diperoleh dari tahap 

sebelumnya. Proses isolasi dilakukan 

dengan  menampung secara manual 

pada waktu retensi  yang telah dianalisis 

sebelumnya dan tetap memperhatikan 

puncak yang muncul. Masing-masing 

hasil isolasi diuapkan dan ditanbahkan 

lagi dengan asetonitril. Larutan hasil 

isolasi disaring kembali dengan micro 

filter dan dilakukan injeksi pada HPLC 

untuk melihat puncak yang diperoleh.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Preparasi sampel 

Ikan lele dibersihkan  kotorannya, 

dipisahkan antara kepala dan badannya, 

dan dioven pada T= 50 ℃, t=5 jam, 

diblender untuk memperbesar 

permukaan sampel saat dilakukan 

proses ekstraksi sehingga 

mempermudah proses ekstraksi dan 

diperoleh minyak lebih maksimal 

nantinya. Untuk penentuan kadar air 

dengan metode gravimetri. Gravimetri 

merupakan cara penentuan jumlah zat 

berdasarkan pada penimbangan. 

(Harjadi, 1986). Diperoleh kadar air 

pada kepala 66, 5529 % dan pada badan 

79, 0382 % Hal ini dapat disebabkan 

dari penyusun bagian kepala yang 

terdiri dari lempeng tulang keras 

sebagai batok kepala dan kurang 

mengandung air (Gunawan, dkk, 2014).  

 

 

 

Ekstraksi Minyak Ikan Lele (Clarias 

sp) 
Metode ekstraksi yang digunakan 

adalah metode sokletasi. Minyak yang 

diekstraksi memiliki sifat nonpolar 

sehingga digunakan pelarut nonpolar 

juga yaitu n-heksan. Karena senyawa 

akan mudah larut jika memiliki 

polaritas yang sama. Dari proses 

sokletasi ini diperoleh minyak yang 

masih bercampur dengan n-heksan 

sehingga perlu dilakukan proses 

pemisahan antara keduanya 



menggunakan rotary evaporator, yang 

didasarkan pada titik didih pelarut dan 

adanya tekanan yang menyebabkan 

pelarut menguap. Adanya kondensor 

menyebabkan uap ini mengembun dan 

akhirnya tertampung dalam labu 

penampung pelarut dan dihasilkan 

ekstrak (Nugroho,dkk, 1999). Suhu 

yang digunakan yaitu 40℃  karena n-

heksan memiliki titik didih sebesar 

60℃. Adapun persentase rata-rata kadar 

minyak yang diperoleh pada kepala 16, 

1714 % dan pada badan 10,2476%. 

Kadar minyak bagian kepala lebih besar 

dibandingkan bagian badan. Hal ini 

dapat disebabakan karena kandungan 

kadar air bagian kepala lebih kecil 

dibandingkan bagian badan.  

Identifikasi Trigliserida dengan KLT  

Fase gerak yang digunakan dalam 

KLT ini adalah campuran antara n-

heksan dan dieter eter dengan 

komposisi 8,5 : 1,5. Pelarut dietil eter 

yang bersifat sedikit polar ditambahkan 

dalam pelarut non polar seperti n-

heksan akan meningkatkan harga Rf 

secara signifikan. Diperoleh nilai Rf dari 

standar yaitu 0,4. Sedangkan nilai Rf 

dari sampel minyak kepala yaitu 0,425 

dan sampel minyak badan yaitu 0,4. 

Berdasarkan hasil Rf tersebut, dapat 

dikatakan bahwa hasil minyak yang 

diperoleh sesuai dengan standar dan 

mengandung trigliserida karena selisih 

antara standar dan sampel masih 

berkisar antara 0,03-0,1.  

 
Gambar 1 a.Spot Minyak Ikan   Standar, 

b. Spot Minyak Kepala, c. Spot Minyak 

Badan  

 

Analisis Bilangan Penyabunan 

Bilangan penyabunan 

menunjukkan besar kecilnya molekul 

asam lemak yang terkandung dalam 

minyak (Sudarmaji,dkk,2007). 

Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan diperoleh nilai bilangan 

penyabunan pada kepala  84,15 (mg 

KOH/gram) dan pada badan 107, 9925 

(mg KOH/gram). Jika dibandingkan 

dengan bilangan penyabunan ikan 

lemuru sebesar 184,39 mg KOH/g 

(Rakhmi, 2013), ikan patin sebesar 

91,707-192,207 mgKOH/gr (Almunady, 

dkk, 2012), dan belut sebesar 192,656 

mg KOH/gram (Margawati, 2014), nilai 

penyabunan ikan lele relatif lebih 

sedikit. Ini membuktikan bahwa minyak 

ikan lele mengandung asam lemak 

dengan rantai panjang dan memiliki 

berat molekul yang besar sehungga 

bilangan penyabunannya lebih kecil 

nilainya.  

 

Analisis Bilangan Iod  

Bilangan iod menunjukkan 

adanya ikatan rangkap dalam minyak. 

Iod yang ditambahakan akan bereaksi 

dengan ikatan rangkap dalam sampel. 

Jika hasil bilangan iod tinggi maka 

minyak tersebut mengandung asam 

lemak tak jenuh yang banyak sehingga 

a b c 



minyak akan mengikat iod dalam 

jumlah yang besar. Jumlah ikatan 

rangkap dalam asam lemak juga 

berpengaruh terhadap kerusakan asam 

lemak akibat proses oksidasi (Ketaren, 

1986). Diperoleh bilangan iod pada 

kepala 61,5514 gram iod/100 gram  

minyak dan pada badan 64,7876 gr 

iod/100 gram minyak. Dibandingkan 

dengan bilangan iod yang diperoleh 

Hastarini, dkk (2012) pada ikan patin 

siam (Pangasius hypopthalmus) dan 

patin jambal (Pangasius djambal) yang 

memiliki bilangan iod sebesar 104,82 

dan 136,49 (bagian kepala) maka 

bilangan iod ikan lele lebih kecil. Ini 

menandakan bahwa ikan lele memiliki 

ikatan rangkap lebih sedikit dibanding 

ikan patin. Semakin banyak ikatan 

rangkap akan menyebabkan semakin 

mudah mengalami kerusakan. 

Ketidakjenuhan yang lebih rendah ini 

menyebabkan minyak ikan lele lebih 

tahan lama dibandingkan ikan patin.  

 

Hidrolisis Enzimatik 

Digunakan enzim lipase agar 

diperoleh tingkat kemurnian lebih tinggi 

dan kualitasnya baik dalam hal rasa 

maupun warnanya (Haraldson et al., 

1997). Sebagai pelarutnya digunakan 

heksan disebabkan sisi aktif enzim 

lipase ditutup oleh lid enzim yang 

tersusun dari triptofan yang bersifat 

fleksibel dan bersifat non polar 

(hidrofobik). Oleh karena itu, 

dibutuhkan suatu pelarut organik yang 

mempunyai sifat non polar (hidrofobik), 

sehingga dapat meningkatkan 

pembukaan lid, termostabilitas 

enantioselektivitas dan aktivitas lipase 

(Gupta, 2007). Pelarut organik yang 

bersifat hidrofobik dengan nilai 

kepolaran yang berada pada rentang 

penerimaan aktivitas dan stabilitas 

lipase yaitu antara 2 sampai 4, salah 

satunya adalah heksana. Kemudian 

ditambahkan aquades untuk 

meningkatkan tingkat hidrolisis yang 

dicapai lipase. Jumlah penambahan air 

5% (v/v) dari larutan merupakan jumlah 

yang dibutuhkan untuk membentuk 

selapis molekul air yang mampu 

menutup permukaan enzim. Sehingga 

lipase dapat mengaktifkan sisi 

katalitiknya dan memelihara konformasi 

alaminya (struktur tiga dimensi) supaya 

terjadi migrasi asilester ke arah 

pembentukan produk dengan parameter 

asam lemak bebas yang meningkat 

(Raharja, 2010). Untuk penggunaan 

suhu, mengacu pada metode Raharja 

(2010), dilakukan hidrolisis pada suhu 

45℃. Diperoloeh nilai asam lemak pada 

kepala 28% dan pada badan 35%.  

 

Proses Isolasi dengan HPLC 

Penggunaan HPLC dapat 

digunakan untuk analisis kualitatif dan 

kuantitatif sekaligus. Tiap senyawa 

dalam campuran, pada kondisi yang 

diinginkan, mempunyai waktu elusinya 

(waktu retensi) sendiri (analisis 

kualitatif) dan mempunyai luas area  

yang berhubungan dengan jumlah zat 

(analisis kuantitatif) tersebut (Meyer, 

1994). Tahapan utama proses isolasi 

adalah  penentuan parameter oprimum 

yaitu eluen dan laju alir, identifikasi 

asam lemak standar, dan isolasi asam 

lemak essensial dari sampel.  

Penentuan Parameter Optimum  

-Penentuan Komposisi Eluen 

Optimum 

Digunakan enam standar berupa 

DHA, EPA, ALA, ETE, GLA, dan 

asam linoleat. Masing-masing standar 

1000 ppm dicampur dalam komposisi 

yang sama. Dan disaring dengan micro 

filter 0,45 𝜇m. Standar campuran 

(pengenceran heksan) yang telah 



disiapkan diinjek ke dalam HPLC 

dengan volume 20 𝜇l dengan laju alir 

0,75 ml/menit selama 15 menit. 

Masing-masing komposisi eluen 

asetonitril : air yang digunakan 

divariasikan dengan komposisi 85:15 

(v/v); 90: 10 (v/v); dan 95:5 (v/v) Hasil 

penentuan optimasi komposisi eluen 

pada kromatogram di bawah ini. 

 
Gambar 2 Kromatogram Standar 

Campuran Eluen 85:15 ml/menit Laju 

Alir   0,75 ml/menit 

 

 

Gambar 3 Kromatogram Standar 

Campuran Eluen 90:10  Laju Alir 0,75 

ml/menit 

 
Gambar 4 Kromatogram Standar 

Campuran Eluen 95:5  Laju Alir 0,75 

ml/menit 

Berdasarkan kromatogram di 

atas terdapat 6 puncak yang terpisah 

pada waktu retensi (waktu untuk 

memunculkan suatu puncak analit) 

berbeda. Dengan melihat waktu retensi 

masing-masing puncak yang muncul 

dapat dihitung nilai resolusi (dua buah 

pita / puncak dapat terpisah satu sama 

lain) sebagai berikut  

Rs =  
(𝑡2−𝑡1)

1

2
(𝑤1+𝑤2)

 

 

Dimana : t1 dan t2       = waktu retensi  

w1 dan w2 = lebar puncak     

1 dan 2 

 

Berikut ini tabel hasil 

perhitungan resolusi yang diperoleh.  

 

Tabel 1 Penentuan Eluen Optimum 

HPLC 

Eluen 

CH3CN : 

H2O  (v/v) 

Laju alir 

(ml/menit) 

Resolusi  

85:15  

0,75 

1,7822 

90: 10 3,32 

95: 5 1,6889 

 

Nilai resolusi yang baik sebesar ≥ 

1,5 (Harmita, 2006). Dari tabel di atas, 

nilai tertinggi hasil perhitungan tertinggi 

menggunakan eluen dengan komposisi 

90:10 (v/v) sebesar 3,32. Sehingga 

eluen optimum yang digunakan untuk 

tahapan selanjutnya adalah komposisi 

eluen 90:10 (v/v). 

 

-Penentuan Laju Alir Optimum 
Laju alir yang digunakan 

divariasikan menjadi tiga yaitu 0,75 

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

ml/menit dengan penggunaan eluen 

optimum sebelumnnya yaitu 90: 10 

(v/v) dan standar campuran diinjek 

sebesar 20 𝜇l selama 15 menit. Berikut 

ini kromatogram yang diperoleh. 



 
Gambar 5 Kromatogram Standar 

Campuran Eluen 90: 10 Laju Alir 

0,75 ml/menit 

 

Gambar 6 Kromatogram Standar 

Campuran Eluen 90: 10 Laju Alir 1 

ml/menit 

 

 

Gambar 7 Kromatogram Standar 

Campuran Eluen 90: 10 Laju Alir 1,25 

ml/menit 

Dari waktu retensi tersebut diperoleh 

perhitungan hasil resolusi pada tabel di 

bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Penentuan Laju Alir Optimum 

HPLC 

Laju alir 

(ml/menit) 

Eluen 

CH3CN : 

H2O  

(v/v) 

 

Resolusi  

0,75  

90:10 
3,32 

1  1,5515 

1,25 1,3955 

 

Identifikasi Asam Lemak Standar 

dan Asam Lemak Ikan Lele  

Identifikasi ini bertujuan untuk 

mengetahui asam lemak essensial yang 

diperoleh dari sampel ikan lele, baik 

asam lemak kepala maupun badan, 

Digunakan parameter optimum yang 

telah diperoleh yaitu komposisi eluen 

asetonitril 90:10 (v/v) dan laju alir 0,75 

ml/menit selama 15 menit. Berikut ini 

hasil kromatogam standar campuran dan 

juga sampel. 

 

 

Gambar 8 Kromatogram Standar 

Campuran 

 
Gambar 9 Kromatogram Sampel Asam 

Lemak Kepala Ikan Lele 



 
Gambar 10 Kromatogram Sampel Asam 

Lemak Badan Ikan Lele 

 

Suatu puncak kromatografi 

dapat diidentifikasi dengan 

membandingkan waktu retensi terhadap 

senyawa standar (Meyer, 1994). Jika 

diketahui waktu retensi dari suatu 

senyawa yang tidak diketahui sesuai 

dengan waktu retensi standar yang 

diukur pada kondisi yang sama, maka 

dapat dipastikan senyawa tersebut 

adalah sama (Suhendra dan Gunawan, 

2012). Berdasarkan nilai waktu retensi 

yang telah dibandingkan, perbedaan 

atau selisih antara standar campuran dan 

sampel adalah tidak lebih dari 0,5 

(Wetson dan Brown, 1997). Untuk 

mengetahui urutan asam lemak standar 

yang muncul dari keenam standar yang 

digunakan, standar tunggal telah diinjek 

dengan kondisi yang sama dan 

diperoleh waktu retensi pada tabel di 

bawah ini.  

Tabel 3 Waktu Retensi Standar  

Puncak Asam 

Lemak 

tR 

standar 

(menit) 

1 ETE 2,882 

2 ALA 5,011 

3 EPA 5,297 

4 GLA 5,459 

5 Linoleat  6,134 

6 DHA 6,290 

Sehingga mengacu pada waktu 

retensi standar tunggal di atas, hasil 

identifikasi yang diperoleh pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4 Identifikasi Asam Lemak 

Standar Campuran dan Sampel 

 

Berdasarkan tabel di atas, dari 

komposisi masing-masing asam lemak 

essensial dalam sampel dapat diketahui 

dari % area. Jika dijumlahkan maka 

diperoleh perbandingan omega-3 dan 

omega-6 yaitu bagian kepala sebesar 

18,49 : 47,31%, sedangkan bagian 

badan diperoleh 17,46% : 33,35%.  

Isolasi Asam Lemak Ikan Lele  

Isolasi ini bertujuan untuk 

mendapatkan senyawa target murni 

dalam sampel. Berikut ini kromatogram 

sampel yang diperoleh saat melakukan 

isolasi. Mengacu pada waktu retensi 

hasil diidentifikasi sebelumnnya dan 

puncak yang muncul, isolasi dilakukan 

secara manual, dengan menampung 

larutan yang keluar dari selang 

keluaran. Contoh hasil kromatogram 

dapat dilihat di bawah ini.

 
Gambar  11 Kromatogram Asam Lemak 

Kepala pada Puncak 2 

Asam 

Lemak 

tR std 

cam 

(ment 

tR 

asam 

lemk 

kepal

a 

(meni

t) 

% 

area 

tR 

asam 

lemak 

badan 

(meni

t 

% 

area 

ETE 3,051 3,325 27,4

2 

3,193 3,28 

ALA 3,924 3,902 10,4

8 

3,906 6,59 

EPA 4,831 4,861 8,01 4,831 9,33 

GLA 5,869 5,670 19,2

0 

5,607 25,6

2 

Linoleat  6,492 6,846 0,69 6,373 4,55 

DHA 9,582 - - 9,169 1,54 



 

 
Gambar  12 Kromatogram Asam Lemak 

Badan pada Puncak 2 

Bedasarkan kromatogram yang 

diperoleh, berikut ini % area (diambil % 

area terbesar pada puncak) hasil isolasi 

asam lemak sampel baik kepala maupun 

badan ikan lele. 

Tabel 5 Asam Lemak Essensial Hasil 

Isolasi Sampel Kepala 

Asam 

Lemak 

Start 

Time 

End 

Time 

% Area 

ETE 3,133 3,650 70,04 

ALA 3,600 4,167 72,97 

EPA 3,550 4,500 76, 46 

GLA 3,600 4,483 74, 00 

Tabel 6 Asam Lemak Essensial Hasil 

Isolasi Sampel Badan 

Asam 

lemak  

Start 

Time 

End 

Time 

% Area 

ETE 3,533 4,567 69,81 

ALA 3,500 4,733 77,01 

EPA 4,867 6,117 37,02 

GLA 3,517 4,450 67,63 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa  

1. Kondisi optimum sistem HPLC 

untuk isolasi asam lemak essensial 

pada ekstrak minyak ikan lele 

(Clarias sp) adalah pada eluen 

dengan komposisi asetonitril : air 

(90:10 (v/v)) dan laju alir 0,75 

ml/menit. 

2. Asam lemak essensial pada ekstrak 

minyak ikan lele dapat diisolasi 

berdasarkan % area dengan kondisi 

optimum HPLC. 

 

SARAN 

1. Perlu dilakukan metode yang 

berbeda untuk isolasi asam lemak 

essensial dari ekstrak minyak ikan 

lele (Clarias sp). 

2. Perlu dilakukan proses isolasi secara 

fraksinasi untuk mempermudah 

proses isolasi.  
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