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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 15 Juli– 02 Agustus 2013 di

Laboratorium Mikrobiologi Politeknik Kampar.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah blender, talenan,

inkubator, autoklaf, laminar air flow, oven, tanur, pengaduk vorteks,

cawan petri, sentrifus, tabung sentrifus, cawan porselin, jarum ose, neraca

analitik, desikator, kulkas, serangkaian alat titrasi, kertas saring, dan

peralatan lainnya yang sesuai dengan prosedur kerja.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah kulit

semangka, Potato Dextrose Agar (PDA), peptone water, air suling,

etanol, natrium klorida, indikator fenol merah, urea, (NH4)2SO4, KH2PO4,

MgSO4.7H2O , CaCl2.H2O, NaOH 0,1 N dan 0,25 N , HCl 0,1 N dan 0,25

N, larutan tween 80 0.1 %.

3. Mikroorganisme

Jamur yang akan digunakan adalah Aspergillus niger yang diperoleh

dari koleksi Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas

Riau.
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C. Prosedur Penelitian

1. Persiapan sampel

Bahan baku yang digunakan adalah kulit semangka yang matang dan

segar. Kulit semangka dibersihkan dengan air dan ditiriskan. Kemudian

dipotong 1 cm dan dikeringkan selama 10 jam pada suhu 65oC. Setelah itu,

kulit semangka yang telah kering diblender hingga menjadi halus.

2. Pembuatan larutan nutrisi

Dilarutkan CO(NH2)2 (3 g/L), (NH4)2SO4 (10 g/L), KH2PO4 (3 g/L),

MgSO4.7H2O (0,5 g/L), CaCl2.H2O (0,5 g/L) dengan aquades. Diukur pH

awal dan diatur hingga pH 5.

3. Peremajaan jamur Aspergillus niger

Media Potato Dextrose Agar yang telah dipersiapkan, dituangkan

ke dalam cawan petri dan dibiarkan hingga dingin dan memadat. Jamur

pada stock culture diremajakan dengan menggoreskan jarum ose secara

zig-zag ke dalam media yang telah disiapkan. Media inokulasi diinkubasi

selama 72 jam. Media yang ditumbuhi jamur, dipotong 1 x 1 cm, dan

dimasukkan ke dalam tabung berisi larutan 200 ml peptone water yang

disiapkan sesuai prosedur kemasan. Tabung divorteks agar jamur

tersuspensi ke dalam larutan, diinkubasi selama 48-96 jam dan jamur siap

digunakan.

4. Produksi enzim dari Aspergillus niger

Sebanyak 5 gram serbuk kulit semangka dimasukkan ke dalam

erlenmeyer  250 ml dan ditambahkan 25 ml larutan nutrisi dan ditutup
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dengan aluminium foil. Campuran media tersebut disterilisasi pada suhu

121 oC selama 20 menit kemudian didinginkan. Biakan jamur Aspergillus

niger diinokulasi pada media dan diinkubasi selama 4 hari.

5. Ekstraksi enzim

100 mL larutan 0,1% tween 80 dituangkan ke dalam larutan enzim dan

diaduk pada 150 rpm selama 120 menit pada suhu ruang. Larutan

kemudian disentrifugasi pada 3000 rpm selama 10 menit. Supernatan

yang diperoleh digunakan sebagai ekstrak enzim kasar. Ekstrak enzim

kasar yang didapat disimpan pada suhu 4oC.

6. Hidrolisis pektin secara enzimatis

Enzim pektinase dari Aspergillus niger dimasukkan ke dalam

Erlenmeyer yang telah berisi 5 gram kulit semangka kering dan

ditambahkan aquades hingga volumenya 150 ml, kemudian diaduk dengan

kecepatan 160 rpm dan diukur pH dengan penambahan 0,1 M HCl atau 0,1

M NaOH hingga diperoleh pH 5. Kemudian dipanaskan pada suhu 45oC

selama 4 jam. Setelah dihidrolisis selama 4 jam, campuran disaring untuk

memisahkan filtratnya. Filtrat ini disebut dengan filtrat pektin.

7. Pembuatan tepung pektin

a. Pengentalan

Filtrat pektin dipanaskan pada suhu 95oC sambil diaduk secara

intensif sampai volumenya menjadi setengah volume semula. Hasil

yang diperoleh disebut dengan filtrat pekat. Filtrat pekat ini kemudian

didinginkan.
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b. Pengendapan pektin

Filtrat pekat ditambahkan dengan alkohol asam dan diaduk

sampai rata. Alkohol asam dibuat dengan mencampurkan 1 larutan

etanol 95% dengan 2 ml HCl pekat per satu liter etanol. Setiap satu liter

filtrat pekat ditambahkan dengan 1,5 liter alkohol asam. Setelah itu,

filtrat didiamkan selama 14 jam (semalam). Endapan pektin dipisahkan

dari filtrat dengan kain saring rapat. Hasil yang diperoleh disebut

dengan pektin masam.

c. Pencucian pektin masam

Pektin masam ditambah dengan alkohol 95%, kemudian diaduk-

aduk. Setiap satu liter pektin masam ditambah dengan 1,5 liter alkohol

95%. Setelah itu dilakukan penyaringan dengan kain saring rangkap

empat. Hal ini dilakukan beberapa kali sampai pektin tidak bereaksi

lagi. Hasil yang diperoleh disebut pektin basah. Pektin yang tidak

beraksi asam ialah pektin yang tidak berwarna merah bila ditambah

dengan indikator pH fenolptalein.

d. Pengeringan

Pektin basah dijemur sampai kering, atau dikeringkan dengan

oven pada suhu 40-50oC selama 6-10 jam. Hasil yang diperoleh disebut

pektin kering. Pektin kering di haluskan dengan blender. Hasilnya

disebut dengan tepung pektin. Ditimbang  tepung pektin yang

dihasilkan.
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8. Karakterisasi pektin

Karakterisasi pektin yang dihasilkan dilakukan dengan pengujian

kadar abu, kadar air, berat ekivalen, kandungan metoksil, kadar asam

galakturonat, dan derajat esterifikasi. Masing-masing karakterisasi

dilakukan tiga kali pengulangan.

a. Kadar air

Kadar air ditentukan dengan cara yaitu sebanyak satu gram pektin

dikeringkan di dalam oven pada suhu 100oC selama 4 jam. Selanjutnya

didinginkan dalam desikator dan ditimbang sampai diperoleh bobot

yang tetap.

b. Kadar abu

Cawan porselin dikeringkan di dalam tanur pada suhu 600oC

kemudian didinginkan di dalam desikator dan ditimbang sebagai

wadah. Satu gram pektin ditimbang di dalam cawan porselin yang telah

diketahui bobotnya. Pengabuan dilakukan dalam tanur pada suhu 600oC

selama 3 – 4 jam. Abu yang telah diperoleh didinginkan di dalam

desikator dan ditimbang sampai diperoleh bobot konstan.

c. Berat ekivalen

Pektin sebanyak 0.5 gram dibasahi dengan 5 ml etanol dan

dilarutkan dalam 100 ml aquades berisi satu gram NaCl. Larutan hasil

campuran tersebut dititrasi perlahan-lahan dengan 0.1 N NaOH

memakai indikator fenol merah sampai terjadi perubahan menjadi

merah kekuningan yang bertahan sedikitnya 30 detik.
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d. Kandungan metoksil

Larutan dari penentuan BE ditambah 25 ml larutan 0.25 N NaOH,

dikocok dan dibiarkan selama 30 menit pada suhu kamar dalam

keadaan tertutup. Selanjutnya ditambahkan 25 ml larutan 0.25 N HCl

dan dititrasi dengan larutan 0.1 N NaOH dengan indikator fenol merah

sampai titik akhir seperti pada penentuan BE.

e. Kadar galakturonat

Kadar galakturonat dihitung dari μek (miliekivalen) NaOH yang

diperoleh dari penentuan BE dan kandungan metoksil.

Kadar Galakturonat (%) = D x N NaOH x 176 x 100%
A x 1000

Dimana D = ml Ekivalen Pentiter pada Penetapan BE + Metoksil

A = Berat Pektin (g)

176 = Mr Galakturonat

f. Derajat esterifikasi

Derajat esterifikasi dihitung dari kadar metoksil dan kadar

galakturonat yang telah diperoleh.

DE (%) = E  x 176 x 100 %
F  x  31

Dimana E = Kadar Metoksil (%)

F = Kadar Galakturonat

176 = Mr Galakturonat
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D. Teknis Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Pektin yang diperoleh dihitung rendemennya dan dikarakterisasi

dengan menentukan kadar air, kadar abu, kandungan metoksil, kadar

galakturonat dan derajat esterifikasi.44

1. Rendemen

Rendemen (%) = berat pektin setelah pengeringan   x 100%
berat awal pektin

2. Kadar air

Kadar air (%) =     a x 100%
(b – a)

Dimana a = Kehilangan berat pektin

b = Berat awal pektin

3. Kadar abu

Kadar abu (%) = Berat abu x 100%
Berat awal pektin

4. Berat ekivalen (BE)

Berat ekivalen = Berat pektin (mg)
ml NaOH x N NaOH

5. Kandungan Metoksil

Kadar metoksil (%) = ml NaOH x N NaOH x 31 x 100
Berat pektin (mg)

Dimana: 31 = Mr metoksi (CH3O)

44 Vina Fitriani, Op. Cit, hal. 48.
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6. Kadar Galakturonat

Galakturonat (%) = D x  N NaOH x 176 x 100 %
A x 1000

Dimana D = ml Ekivalen Pentiter pada Penetapan BE + Metoksil

A = Berat Pektin (g)

176 = Mr Galakturonat /Berat ekivalen terendah asam

pektat

7. Derajat Esterifikasi

DE (%) = E  x 176 x 100 %
F  x  31

Dimana E = Kadar Metoksil (%)

F = Kadar Galakturonat

176 = Mr Galakturonat /Berat ekivalen terendah asam

pektat

b. Analisis Data

Hasil karakterisasi pektin yang didapat dimasukkan ke dalam

tabel. Kemudian standar mutu pektin dengan metode ekstraksi

enzimatis dibandingkan dengan Standar Mutu International Pectin

Producers Association (IPPA).



38

Tabel III.1 Contoh Tabel Analisis Data Perbandingan Pektin Hasil

Penelitian dengan Standar Mutu International Pectin

Producers Association (IPPA).

Karakterisasi
Pektin

Hasil Penelitian

Standar Mutu

Pektin

Rendemen (%)

Kadar Abu (%)

Kadar Air (%)

Berat Ekivalen (mg)

Kadar Metoksil (%)

Kadar Galakturonat (%)

Derajat Esterifikasi (%)


