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3.  HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Hasil Penelitian Pendahuluan 

a. Rendemen Isolat Protein Seaweed Sargassum sp. 

Hasil rendemen isolat protein seaweed Sargassum sp. dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil Rendemen Isolat Protein Seaweed Sargassum sp. 

 

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

Sargassum sp. 28 2,152 7,69 

 

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat data hasil penimbangan berat rendemen isolat 

protein seaweed Sargassum sp. Berat seaweed kering yang digunakan adalah sebesar 28 

gram. Berdasarkan hasil pengisolasian protein diperoleh berat protein sebesar 2,15 gram 

atau 7,69% dari berat kering seaweed.  

 

b. Kadar Protein Seaweed Sargassum sp. dengan Metode Bradford 

Kadar Protein Seaweed Sargassum sp. dengan metode Bradford dapat dilihat pada Tabel 

2. 

 

Tabel 2. Kadar Protein Sargassum sp. dengan Metode Bradford 

 

Seaweed Kadar Protein (mg/g berat kering) 

Sargassum sp. 59,30±0,56 

Keterangan : 

1. Kurva Standard BSA dapat dilihat pada Lampiran 1 

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat data hasil pengukuran protein makroalga 

Sargassum sp. dengan menggunakan metode Bradford. Berdasarkan hasil pengukuran 

diperoleh kadar protein sebesar 59,3 mg/g berat kering.  
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3.2. Hasil Penelitian Utama 

c. Kadar L-Glutamic Acid Seaweed Sargassum sp.  

Hasil kadar L-glutamic acid seaweed Sargassum sp. (mg glutamat/g sampel kering 

seaweed) pada konsentrasi enzim dan waktu inkubasi yang berbeda dapat dilihat pada 

Tabel 3. Jumlah seaweed kering yang digunakan pada penelitian ini adalah 28 gram dan 

menghasilkan isolat protein sebanyak 2,152 gram. 

 

Tabel 3. Kadar L-Glutamic Acid Seaweed Sargassum sp. dengan Konsentrasi Enzim dan 

Waktu Inkubasi Berbeda (mg glutamat/ g sampel kering) 

 

Waktu Inkubasi (jam) 
Konsentrasi Enzim (%) 

5  10 

1 7,81.10-3±3,31.10-4 a1 4,68.10-3±1,10.10-4 b1 

3 8,19.10-3±1,56.10-4 a1 6,15.10-3±1,84.10-4 b2 

5 9,43.10-3±2,06.10-4 a2 9,26.10-3±1,05.10-4 a3 

Keterangan : 

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

perlakuan enzim dalam 1 baris dengan tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji independent 

samples T-test. 

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

perlakuan waktu dalam 1 kolom dengan tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji One Way 

Anova dengan post hoc Duncan. 

 

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dilihat data hasil perhitungan kadar L-glutamic acid 

antar konsentrasi dan waktu inkubasi yang berbeda berdasarkan berat sampel kering. 

Hasil L-glutamic acid tertinggi diperoleh dari waktu inkubasi 5 jam baik pada konsentrasi 

enzim 5% maupun 10%.  Selain itu, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan nyata antar 

perlakuan enzim 5% dan 10% pada waktu inkubasi 1 jam dan 3 jam, serta tidak berbeda 

nyata pada waktu inkubasi 5 jam. Sementara itu, pada konsentrasi enzim 5% hubungan 

antar waktu inkubasi 1 jam dan 3 jam tidak berbeda nyata, dan keduanya berbeda nyata 

dengan waktu inkubasi 5 jam. Sedangkan pada perlakuan enzim 10% hubungan antar 

waktu inkubasi 1 jam, 3 jam, dan 5 jam berbeda nyata satu sama lain 
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Hasil kadar L-glutamic acid seaweed Sargassum sp. (mg glutamat/ g isolat protein) pada 

konsentrasi enzim dan waktu inkubasi yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 4. Jumlah 

isolat protein yang digunakan pada penelitian ini adalah 2,152 gram. 

 

Tabel 4. Hasil Kadar L-glutamic acid Pada Seaweed Sargassum sp. dengan Konsentrasi 

Enzim dan Waktu Inkubasi Berbeda (mg glutamat/ g isolat protein) 

 

Waktu Inkubasi (jam) 
Konsentrasi Enzim (%) 

5  10 

1 1,02.10-1±4,30.10-3 a1 6,08.10-2±1,43.10-3 b1 

3 1,06.10-1±2,04.10-3 a1 7,99.10-2±2,39.10-3 b2 

5 1,23.10-1±2,67.10-3 a2 1,20.10-1±1,38.10-3 a3 

Keterangan : 

1. Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda menunjukkan ada perbedaan nyata antar 
perlakuan enzim dalam 1 baris dengan tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji independent 

samples T-test. 

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

perlakuan waktu dalam 1 kolom dengan tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji One Way 

Anova dengan post hoc Duncan. 

 

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dilihat data hasil perhitungan kadar L-glutamic acid 

antar konsentrasi dan waktu inkubasi yang berbeda berdasarkan berat isolat protein yang 

dihasilkan. Kadar L-glutamic acid tertinggi dihasilkan dari konsentrasi enzim 5% dengan 

waktu inkubasi 5 jam. Terdapat perbedaan nyata antar konsentrasi enzim 5% dan 10% 

pada waktu inkubasi 1 jam dan 3 jam, serta tidak berbeda nyata pada waktu inkubasi 5 

jam. Sementara itu, pada konsentrasi enzim 5% hubungan antar perlakuan waktu inkubasi 

1 jam dan 3 jam tidak berbeda nyata, dan keduanya berbeda nyata dengan waktu inkubasi 

5 jam. Sedangkan pada konsentrasi enzim 10% hubungan antar waktu inkubasi 1 jam, 3 

jam, dan 5 jam berbeda nyata satu sama lain.  
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Gambar 5. Kurva Perbandingan Kadar L-glutamic acid antar Konsentrasi Enzim dan 

Waktu yang Berbeda. 

 

Berdasarkan Gambar 4 di atas dapat dilihat kurva hasil pengukuran kadar L-glutamic acid 

pada sampel Seaweed Sargassum sp. Kurva yang berwarna biru merupakan perlakuan 

enzim 5% dengan berbagai waktu inkubasi, sedangkan kurva yang berwarna orange 

merupakan kombinasi perlakuan enzim 10% dengan berbagai waktu inkubasi. Dapat 

dilihat bahwa dari kedua konsentrasi enzim menghasilkan kurva yang mengalami 

peningkatan seiring bertambahnya waktu inkubasi. Kombinasi terbaik yang teramati 

adalah kombinasi enzim 5% dengan waktu 5 jam. 
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