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Isolasi Senyawa Bioaktif dari Produk Samping Pengolahan Minyak Kelapa
Sawit: Peluang dan Tantangan
Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) sebagai produk samping industri minyak kelapa sawit
mengandung beberapa senyawa bioaktif, diantaranya: tocopherols, tocotrienols, sterols, dan
squalene. Akan tetapi, persentasenya dalam PFAD sangat kecil, yaitu di bawah 1%. Artikel ini
mencoba mengkaji secara umum peluang dan tantangan dalam mengembangkan industri
senyawa bioaktif dari PFAD. Industri senyawa bioaktif mempunyai prospek yang bagus
dimana permintaan pasar akan terus ada dan harga jualnya yang tergolong tinggi. Adapun
tantanganya adalah pemilihan proses teknologi yang ekonomis dan mampu menghasilkan
produk senyawa bioaktif yang memenuhi kriteria pharmaceutical grade. Strategi industri
minyak kelapa sawit untuk memproduksi senyawa bioaktif tidak hanya dari PFAD, namun
juga dari CPO patut dipertimbangkan.

Ilustrasi dari Palm Fatty Acid Distillate (PFAD). Sumber gambar: https://www.beroeinc.com.

Senyawa bioaktif adalah senyawa kimia yang terkandung di dalam makanan yang mampu
mempengaruhi proses metabolisme tubuh dan memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi
[1]. Manfaat kesehatan ini dapat berupa menurunkan risiko penyakit kronis atau meningkatkan
daya tahan tubuh. Minyak kelapa sawit mengandung beberapa senyawa bioaktif penting
diantaranya carotenoids, tocopherols, tocotrienols, sterols, squalene, co-enzyme Q 10, dan
phospholipids [2]. Jumlah kandungan masing-masing senyawa bioaktif dalam CPO cukup
besar. Akan tetapi, proses penyulingan CPO membuat banyak kandungan karotenoid rusak
dan sejumlah senyawa bioaktif lainnya terkonsentrasi ke dalam produk samping dari proses
penyulingan. Produk samping ini dikenal dengan istilah PFAD atau palm fatty acid distillate.
Salah satu hal menarik dari permasalahan ini adalah apakah isolasi senyawa-senyawa bioaktif
dari PFAD cukup berharga untuk dilakukan?
Berdasarkan data riset yang diperoleh dari Malaysian Palm Oil Board, Banyaknya persen
massa PFAD dari proses penyulingan minyak kelapa sawit adalah 0,8% dari total massa
tandan buah segar yang diproses[2]. PFAD terdiri dari asam lemak bebas (81,70%),
asilgliserol (14,4%), tocols (0,5%), sterols (0,4%), squalene (0,8%), dan zat-zat lain (2,2%)
[3]. Secara persentase, banyaknya komponen-komponen bioaktif tersebut sangat kecil sekali
dalam PFAD. Namun, ada baiknya untuk menelaah lebih dalam tiap-tiap senyawa bioaktif
tersebut dari segi manfaat, kebutuhan pasar, harga pasar, dan teknologi ekstraksinya untuk
kemudian mempertimbangkan apakah proses isolasi ini cukup layak dan berharga untuk
dilakukan.
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Tocols (tocopherol dan tocotrienol), sterols, dan squalene banyak dimanfaatkan sebagai
suplemen kesehatan. Tocopherol dan tocotrienol merupakan vitamin E. α-tocopherol
merupakan komponen utama yang ditemui di dalam berbagai suplemen anti-oksidan.
Tocopherol juga dimanfaatkan sebagai tambahan zat pada pakan. Adapun senyawa tocotrienol
sedang menjadi fokus perhatian riset terkait potensi pemanfaatannya dalam mengobati
penyakit kanker, jantung, dan gangguan pernafasan. Sterols merupakan komponen fungsional
yang diklaim mampu menghambat penyerapan kolestrol. Squalene, selain dimanfaatkan
sebagai suplemen makanan, juga banyak digunakan dalam produk kosmetik sebagai antiaging karena mampu melindungi kulit dari radiasi UV dan merevitalisasi sel. Dari segi
manfaat, ekstraksi senyawa bioaktif mempunyai peluang pasar yang baik dengan target
konsumennya adalah perusahaan-perusahaan farmasi.
Aplikasi senyawa bioaktif dalam bidang kesehatan dan kosmetik secara implisit menunjukkan
bahwa nilai jualnya tergolong tinggi. Sedangkan bila ditinjau dari segi permintaan pasar, hasil
riset pasar dari Grand View Research menunjukkan bahwa permintaan pasar global untuk
tocopherols, tocotrienols, sterols, dan squalene cukup besar dan diprediksi akan terus
mengalami peningkatan yang stabil tiap tahunnya[4–7]. Pasar global untuk tocopherol
mencapai 117,8 kilo ton pada tahun 2016 [4]. Harga pasar untuk tocotrienols ditaksir 5 kali
lipat lebih mahal dibanding tocopherols dan penjualan tocotrienols mencapai USD 227,8 juta
pada tahun 2015 [5]. Pasar global untuk sterols diproyeksikan akan mencapai USD 989,8 juta
pada tahun 2020 [6]. Permintaan pasar untuk squalene mencapai 2973 ton pada tahun 2015
[7].
Ditinjau dari sisi perkembangan teknologi, tidak sedikit riset telah dilakukan dalam upaya
mengeskstraksi vitamin E, sterols, dan squalene dari PFAD. Langkah pertama dari proses
ekstraksi ini adalah menghilangkan asam lemak bebas dan asilgliserol sehingga didapat
ekstrak senyawa-senyawa bioaktif. Beragam proses teknologi telah diuji, diantaranya: proses
esterifikasi yang dilanjutkan dengan distilasi [8], proses hidrolisis asilgliserol yang dilanjutkan
dengan netralisasi[9], dan metode terbaru yang dinamai dengan sequential cooling [10,11].
Adapun pemisahan masing-masing komponen bioaktif umumnya menggunakan metode
kromatografi dan distilasi molekuler[2].
Saat ini, fokus dan tantangan dari pengembangan teknologi ekstraksi senyawa bioaktif dari
PFAD adalah aplikasi proses yang ekonomis dan ramah lingkungan, salah satunya dengan
meminimalisir penggunaan pelarut. Beberapa teknologi terbaru yang relevan dengan fokus
tersebut diantaranya adalah supercritical fluid extraction (SFE), pressurised liquid extraction
(PLE), short path distillation, dan teknologi membran [2]. Dibanding ekstraksi menggunakan
pelarut, biaya produksi dari teknologi-teknologi ini tergolong ekonomis. Namun, dibutuhkan
modal investasi yang cukup besar untuk pengadaan teknologi. Yang menjadi pertimbangan
selanjutnya adalah apakah investasi modal yang cukup besar ini sebanding dengan potensi
keuntungan yang akan didapatkan dari penjualan senyawa-senyawa bioaktif? Persentase
tocopherols, tocotrienols, sterols, dan squalene memang sangat kecil dalam PFAD. Namun,
Industri pengolahan minyak kelapa sawit bisa mensiasatinya dengan tidak hanya mengekstrak
senyawa bioaktif dari PFAD, tetapi juga dari CPO yang dimana konstrasi masing-masing
senyawa bioaktifnya cukup besar. Kebijakan mengalokasikan sekian persen CPO untuk
produksi senyawa bioaktif perlu dipertimbangkan mengingat senyawa bioaktif memiliki harga
jual yang jauh lebih tinggi dibanding minyak goreng.
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Sebagai kesimpulan, isolasi senyawa bioaktif dari PFAD patut dipertimbangkan sebagai upaya
peningkatan nilai manfaat dan optimasi pengolahan produk samping dari industri minyak
kelapa sawit. Industri senyawa bioaktif mempunyai prospek yang bagus dimana permintaan
pasar akan terus ada dengan harga jual yang tergolong tinggi. Akan tetapi, pengembangan
industri senyawa bioaktif dari PFAD (dan CPO) mempunyai beberapa tantangan, diantaranya:
pemilihan teknologi yang ekonomis dan ramah lingkungan dengan tingkat perolehan senyawa
bioaktif yang tinggi dan mampu menghasilkan produk senyawa bioaktif yang memenuhi
kriteria pharmaceutical grade.
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