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3 HASIL PENELITIAN 

 

3.1 Hasil Penelitian Pendahuluan 

a. Rendemen Isolat Protein Gracilaria sp. 

Hasil rendemen isolat protein Gracilaria sp. dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rendemen Isolat Protein Gracilaria sp. 

 

Seaweed Berat Kering (g) Berat Isolat Protein (g) % Rendemen 

Gracilaria sp. 34 2,575 7,60% 

  

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa dengan berat kering Gracilaria sp. sebanyak 34 g 

menghasilkan 2,575 g isolat protein atau rendemen sebesar 7,60%. 

 

b. Kadar Protein pada Gracilaria sp. dengan Metode Bradford 

Hasil kadar protein (mg/g kering) pada Gracilaria sp. dengan metode Bradford dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kadar Protein Gracilaria sp. dengan metode Bradford  

 

Seaweed Kadar protein (mg/g kering) 

Gracilaria sp. 62,67 ± 8,13 

Keterangan :  

1. Kurva standard BSA dapat dilihat pada Lampiran 3   

  

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa hasil kadar protein pada Gracilaria sp. menggunakan 

metode Bradford adalah 62,67 mg/g kering. 
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3.2 Hasil Penelitian Utama 

c. Kadar L-Glutamic Acid Gracilaria sp. 

Hasil kadar L-glutamic acid Gracilaria sp. (mg glutamat/ g dry seaweed) dengan 

konsentrasi enzim yang berbeda dan berbagai macam waktu inkubasi dapat dilihat pada 

Tabel 4. Jumlah dry seaweed yang digunakan dalam penelitian ini adalah 34 g dan 

menghasilkan isolat protein sebanyak 2,575 g (Tabel 2).   

 

Tabel 4. Kadar L-Glutamic Acid Gracilaria sp. dengan Konsentrasi Enzim dan Waktu 

Inkubasi Berbeda (mg glutamat/ g dry seaweed)  

 

Waktu Inkubasi (Jam) Konsentrasi Enzim Bromelin (%) 

5 10 

1 1,31.10-3±3,38.10-5 a1 1,25.10-3±2,15.10-5 a1 

3 1,94.10-3±2,21.10-4 a2 1,43.10-3±4,69.10-6 b1 

5 2,25.10-3±6,31.10-5 a3 1,93.10-3±1,60.10-4 b2 

Keterangan : 

1. Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda menunjukkan ada perbedaan nyata antar perlakuan 

enzim dalam satu baris dengan tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji independent samples T-

test 

2. Nilai dengan superscript (angka) yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

perlakuan waktu dalam satu kolom dengan tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji One Way 

ANOVA dengan Post Hoc Duncan. 

 

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa dengan enzim bromelin 5% memberikan hasil L- 

glutamic acid yang lebih tinggi daripada 10% selama berbagai macam waktu inkubasi. 

Pada konsentrasi yang berbeda dengan waktu inkubasi 3 dan 5 jam menunjukan hasil 

yang berbeda nyata. Tetapi, waktu inkubasi 1 jam tidak menunjukan adanya perbedaan 

nyata. Pada konsentrasi 5% dengan waktu inkubasi yang berbeda memberikan hasil yang 

berbeda nyata. Selain itu pada konsentrasi 10%, waktu inkubasi 1 dan 3 jam tidak 

menunjukan perbedaan nyata, sedangkan waktu 5 jam berbeda nyata dengan 1 dan 3 jam. 

Hasil kadar asam glutamat tertinggi (2,25.10-3 mg/g dry seaweed) didapatkan dari enzim 

bromelin 5% dengan waktu inkubasi 5 jam. 
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Hasil kadar L-glutamic acid Gracilaria sp. (mg glutamat/ g isolat protein) dengan 

konsentrasi enzim yang berbeda dan berbagai macam waktu inkubasi dapat dilihat pada 

Tabel 5. Jumlah isolat protein yang didapatkan dari proses salting out Gracilaria sp. 

kering sebanyak 34 g pada penelitian ini adalah 2,575 g (Tabel 2).   

 

Tabel 5. Kadar L-Glutamic Acid Gracilaria sp. dengan Konsentrasi Enzim dan Waktu 

Inkubasi yang Berbeda (mg/g isolat protein)  

 

Waktu Inkubasi (Jam) 
Konsentrasi Enzim Bromelin (%) 

5 10 

1 1,73.10-2±0,45.10-3 a1 1,65.10-2±0,28.10-3 a1 

3 2,56.10-2±2,91.10-3 a2 1,88.10-2±0,06.10-3 b1 

5 2,97.10-2±0,83.10-3 a3 2,55.10-2±2,11.10-3 b2 

Keterangan : 

1.  Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda menunjukkan ada perbedaan nyata antar perlakuan 

enzim dalam satu baris dengan tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji independent samples T-

test 

1. Nilai dengan superscript (angka) yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

perlakuan waktu dalam satu kolom dengan tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji One Way 

ANOVA dengan Post Hoc Duncan. 

  

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil kadar asam glutamat tertinggi adalah 2,97.10-2 

mg/g isolat protein (enzim 5% dengan waktu inkubasi 5 jam) serta ada perbedaan nyata 

pada hasil dari konsentrasi enzim bromelin 5% selama waktu inkubasi yang berbeda. 

Selain itu, pada konsentrasi 10% selama waktu inkubasi 1 dan 3 jam tidak menunjukan 

adanya perbedaan nyata, sedangkan waktu 5 jam berbeda nyata dengan 1 dan 3 jam. 

Selama waktu inkubasi yang sama yaitu 3 dan 5 jam dengan konsentrasi enzim bromelin 

yang berbeda menunjukan adanya perbedaan nyata pada hasil. Namun, hasil dari waktu 

inkubasi 1 jam dengan konsentrasi enzim yang berbeda tidak menunjukan adanya 

perbedaan nyata. Kadar L-glutamic acid yang didapatkan dari enzim bromelin 5% juga 

menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada 10% disetiap waktu inkubasi yang berbeda.  
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Hasil grafik kadar asam glutamat Gracilaria sp. (mg/ g isolat protein) dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Grafik Kadar L-Glutamic Acid Gracilaria sp.  

 

Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa kadar L-glutamic acid Gracilaria sp. dengan 

konsentrasi enzim bromelin 5% dan 10% sama-sama mengalami kenaikan selama 

perlakuan waktu inkubasi 1, 3 dan 5 jam. Namun, hasil dari konsentrasi enzim bromelin 

10% lebih rendah daripada 5%. 


