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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Percobaan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu penggunaan amonium 

sulfat dalam menghasilkan enzim bromelin dan aplikasinya sebagai koagulan 

pada produksi keju. 

 

3.1 Alat dan Bahan 

3.1.1 Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari alat gelas dan alat 

pendukung. Alat gelas yang digunakan terdiri dari cawan penguap, labu 

erlenmayer, gelas kimia, gelas ukur, labu ukur, tabung reaksi, pipet tetes, pipet 

volum. Alat pendukung yang digunakan terdiri dari sentrifuse, UV-Vis mini, 

water bath shaker, autoklaf, pemanas listrik, batang magnet, pH meter, ball 

pipet. 

 

3.1.2 Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan baku dan 

bahan kimia. Bahan baku yang digunakan adalah susu skim, batang nanas, dan 

bakteri starter (Streptococcus thermophillus, Lactococcus lactis, dan 

Leuconostoc mesentroides). Bahan kimia yang digunakan adalah etanol, buffer 

fosfat pH 7, albumin, tirosin, NaOH, reagen Lowry (NaOH, Na2CO3, K-Na-

Tartrat, CuSO4.5H2O), folin, asam klorida, asam asetat, TCA, Na2CO3, natrium 
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asetat, glukosa, agar, natrium asetat, natrium klorida, Na-EDTA, BaCl2, 

NaHCO3 dan yeast ekstrak. 

  

3.2 Bagan Alir Penelitian 

3.2.1 Bagan Alir Ektraksi Enzim Bromelin 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Alir Ekstraksi Enzim Bromelin 
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3.2.2 Bagan Alir Pembuatan Keju Cottage  

Pembuatan keju cottage ini dilaksanakan berdasarkan pada penelitian 

Solihah (2009) dan bagan alirnya ditunjukkan pada gambar 3.2 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Bagan Alir Proses Pembuatan Keju Cottage dan Analisis 

Gizinya 

 Diaduk hingga homogen 

 Diinkubasi pada suhu 30
o
C selama 1 jam (sampai penurunan pH) 

 Dimasukkan ke dalam 4 gelas, masing-masing dengan volume 200 ml 

 Ditambahkan ekstrak kasar enzim bromelin dengan konsentrasi 320 ppm 

 Diinkubasi kembali sampai tercapai pH 4,6 

 Dipanaskan pada suhu 38
o
C (suhu dibiarkan naik secara bertahap sampai 48

o
C) 

 Dijaga suhu agar tetap selama 10 menit sambil dilakukan pengadukan 

 Dilakukan penyaringan dengan menggunakan saringan sambil dilakukan pembilasan dengan 

aquades sampai terpisah antara dadih/ curd dengan whey 

Whey  

 Ditambahkan aquades sebanyak 4500 ml 

 Dipasteurisasi pada suhu 63
o
C selama 30 menit 

 Didinginkan sampai suhu 30
o
C 

 Diukur pHnya 

900 gram susu skim 

 Ditambahkan 
Susu skim hasil pasteurisasi Bakteri starter 10% v/v 

 Ditimbang  

 Ditambahkan garam sebanyak 4% w/w 

Dadih  

Keju cottage  

 Diuji kadar gizinya meliputi 

Kadar kalsium  Kadar protein Kadar lemak Kadar air 
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3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Ektraksi Enzim Bromelin 

Batang nanas dipotong kecil, diblender, diperas, disaring, sehingga 

diperoleh cairan. Cairan ekstrak kasar enzim bromelin ditambahkan amonium 

sulfat hingga mencapai kejenuhan dalam ekstrak kasar enzim bromelin sebesar 

30%, 40%, 50% dan 60%  kemudian dibiarkan selama semalam dalam lemari es. 

Selanjutnya dilakukan sentrifugasi pada kecepatan 2.500 rpm selama 20 menit. 

Endapan dilarutkan dalam buffer posfat pH 7 dan didialisis selama 24 jam. 

Endapan hasil dialisis dilarutkan dalam buffet posfat pH 7 dan disimpan pada 

suhu 4
o
C. 

 

3.3.2 Uji Aktifitas Enzim Protease 

Aktifitas protease dari enzim Bromelin ditetapkan dengan metode 

Sigma’s non specific protease activity assay (2008) dengan tirosin sebagai 

standar. 3 mL substrat ditambahkan 0.5 mL larutan enzim dan diinkubasi selama 

10 menit pada suhu 37
o
C. Kemudian ditambahkan 3,5  mL larutan TCA, dan 

diinkubasi selama 30 menit pada suhu 37
o
C. Selanjutnya disenstrifuse dengan 

kecepatan 13.000 rpm selama 10 menit. Supernatan diambil sebanyak 2 mL 

kemudian ditambahkan 5 mL Na2CO3 dan  0,5 mL reagen folin, dan diinkubasi 

selama 30 menit. Sampel diukur absorbansinya pada panjang gelombang 739 

nm.  Satu unit aktifitas enzim dinyatakan sebagai banyaknya enzim yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan 1 ug tirosin per ml enzim setiap menit dibawah 

kondisi percobaan (Ketnawa, 2009).  
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3.3.3 Uji Kadar Protein 

Kadar protein enzim bromelin diuji dengan metode Lowry. Larutan 

enzim sebanyak 1 mL ditambahkan 5 mL kompleks reagen pembentuk 

kemudian dibiarkan selama 10 menit pada suhu kamar. Setelah 10 menit 

ditambahkan 0,5 mL reagen folin didiamkan selama 30-60 menit pada suhu 

kamar (tidak boleh lebih dari 60 menit) dan diukur pada panjang gelombang 749 

nm.  

 

3.3.4 Pembuatan Bakteri Starter 

Dalam pembuatan bakteri starter untuk pembuatan keju cottage ini 

dilakukan dalam dua tahapan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan 

Solihah (2009) yaitu, pembuatan media dan inkubasi bakteri. 

 

3.3.4.1 Pembuatan Media Panthotenate Broth 

Proses pembuatan panthotenate broth dimulai dengan menimbang 

bahan-bahan yang dibutuhkan untuk 1 liter media panthotenat broth yaitu 

diantaranya glukosa sebanyak 5 g, natrium asetat sebanyak 5 g dan yeast 

extract sebanyak 20 g. Semua bahan tersebut dilarutkan dalam 1 liter aquades, 

kemudian dipanaskan dan diaduk dengan magnetic stirrer. Pemanasan 

dilakukan hingga mendidih selama 15 menit. Media yang telah ada didinginkan 

kemudian dimasukkan ke dalam labu erlenmayer dan ditutup dengan kapas 

yang dibalut kassa. Selanjutnya sterilisasi dengan autoklap pada suhu 121
o
C 

selama 15 menit.  
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3.3.4.2 Preparasi Bakteri Starter 

Bakteri starter yang digunakan merupakan campuran 3 jenis bakteri 

dengan konsentrasi 10 % v/v yaitu bakteri Streptococcus thermophilus, 

Lactococcus lactis, dan Leuconostoc mesentroides dengan perbandingan 3:1:2 

dan masing-masing inokulum berturut-turut 6, 4 dan 8 jam. Ketiga jenis bakteri 

tersebut di inkubasi dalam media panthotenate broth menggunakan shaker 

berpenangas pada suhu 30
o
C sesuai umur inokulum masing-masing bakteri. 

Bakteri starter hasil inkubasi disimpan dalam lemari es pada suhu 4
o
C.  

 

3.3.5 Pembuatan Keju Cottage 

Pada pembuatan keju cottage ini  mengikuti prosedur sebelumnya pada 

penelitian pemanfaatan batang nanas dalam pembuatan keju cottage (Solihah, 

2009). Metode yang digunakan dalam pembuatan keju cottage ini adalah 

metode setting pendek (Nurhidayati dalam Solihah, 2009). Konsentrasi ekstrak 

enzim Bromelin yang ditambahkan sebesar 320 ppm. 

Susu skim merupakan bahan dasar keju dan dipasteurisasi 

menggunakan metode Batch yaitu pasteurisasi pada suhu 63
o
C selama 30 menit 

sambil diaduk, didinginkan sampai suhu 30
o
C sebagai suhu inkubasi kemudian 

ditambahkan 10% (v/v) starter campuran, pHnya diukur menggunakan pH 

meter dan disimpan dalam inkubator pada suhu 30
o
C. Setelah terjadi 

penurunan pH lalu ditambahkan ekstrak kasar enzim bromelin dan enzim 

bromelin hasil pengendapan amonium sulfat dan dialisis dengan konsentrasi 
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320 ppm. Susu diinkubasi kembali pada suhu 30
o
C dan pH diuji secara 

kontinue hingga mencapai pH 4,6-4,7. Setelah pH tercapai dilakukan 

pemasakan di water bath pada suhu 38
o
C, pemanasan dilakukan secara 

bertahap hingga suhu 48
o
C dan dibiarkan selama 10 menit. Setelah itu whey 

yang diperoleh dipisahkan dari dadih menggunakan saringan sambil dibilas 

menggunakan aquades. Dadih yang dihasilkan kemudian ditimbang dan 

ditambahkan garam sebanyak 4% (w/w).  

 

3.3.6 Analisis Kualitas Keju Cottage 

Analisis gizi yang akan dilakukan ini diantaranya analisis kandungan 

protein, lemak, air dan kalsium pada keju cottage. Analisis kandungan protein 

ini dilakukan dengan metode Kjehdahl. Pada analisis lemak dilakukan dengan 

metode soxhletasi. Penentuan kadar air dilakukan dengan metode oven. Pada 

analisis kalsium  menggunakan kompleksometri. Uji tersebut dilakukan di 

UNPAS Bandung.  

 

 


