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BAB III 

METODE 

3.1. Alat dan Bahan 

3.1.1. Alat 

Peralatan yang akan digunakan pada penelitian ini meliputi alat-alat gelas, neraca 

analitik, blender, saringan, botol, heater, rotary evaporator, freeze dryer, GC-MS, SEM dan 

UV-Vis Mini Shimadzu 1240. 

3.1.2. Bahan 

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah belut ,susu skim, enzim 

papain dan starter keju. Bahan yang akan digunakan untuk pengujian adalah NaCl, NaOH, 

bentonitm gum arabic, maltodekstrin, silika gel, kloroform, KI, Na2S2O3, pati, 1-butanol, 

1,1,33 tetrametoxy propane, dietil eter, KCL, metanol, aquades dan aquabides. 

3.2 Tahapan Penelitian 

 Tahapan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahap ekstraksi  dan pemurnian minyak belut 

2. Tahap formulasi dan produksi mikroenkapsul minyak belut 

3. Tahap pembuatan keju cottage 

4. Tahap fortifikasi mikroenkapsulat minyak belut pada keju cottage 

5. Tahap pengujian fisikokimia  
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3.3.Bagan Alir Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan meliputi enam tahapan berikut bagan alir penelitian 
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3.4. Cara Kerja 

3.4.1. Preparasi Sampel Belut 

Dalam penelitian ini, bagian belut yang digunakan adalah bagian daging belut. Belut 

dicuci hingga bersih hingga lendirnya berkurang. Stelah dicuci belutdipotong kecil-kecil 

kemudian diekstraksi kandungan minyaknya. 

3.4.2. Ekstraksi Minyak Belut 

450 gram belut yang telah dihaluskan, ditambahkan 600 mL aquades dan dimasak 

dengan suhu 75C selama 30 menit dalam penangas air dan diaduk. Ekstrak kemudian 

disentrifugasi dengan kecepatan 5000 rpm sehingga dihasilkan minyak belut tidak murni. 

3.4.3.  Pemurnian Minyak belut 

Minyak belut tak murni disaring menggunakan kertas Whatman 40. Kemudian 

dilakukan proses degumming, netralisasi, bleaching dan pemisahan. 

1. Proses Deguming 

Hasil penyaringan diambil sebanyak 40% minyak belut kemudian 

ditambahkan 8% NaCl dan dipanaskan yang disertai pengadukan.  

2. Proses netralisasi 

Hasil proses degumming kemudian ditambahkan NaOH 1N sebanyak 10% v/v  

dan dipanaskan pada suhu 60C selama 15 menit. 

3. Proses Bleaching 

Sebanyak 10% bentonit ditambahkan kedalam minyak belut pada suhu 60C, 

kemudian diaduk selama 15 menit. 

4. Pemisahan. 

Campuran minyak belut dan bentonit dipisahkan dengan cara disentrifuse pada 

suhu 20C dengan kecepatan 1000 rpm selama 15 menit. 

3.4.4. Formulasi Mikroenkapsulat 

Formulasi dilakunkan dengan metode trial and error. Sebanyak 7 % minyak 

belut diemulsikan dengan menggunakan 60% air dan bahan penyalut (gum arabic dan 

maltodekstrin) dengan perbandingan sepeti pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1 Perbandingan komposisi bahan penyalut 

Maltodekstrin 

(bagian) 

Gum Arabic 

(bagian) 

5 1 

4 2 

3 3 

2 4 

Keterangan: 1 bagian = 5 gram  

Sampel kemudian diaduk dan dihomogenasi menggunakan sentrifuse selama 15 menit 

dengan kecepatan 10.000 rpm dengan suhu 20C. Untuk melihat kestabilan emulsi 

dilakukan uji stabilitas emulsi antara minyak dan bahan penyalut. Stabilitas emulsi 

dilihat dengan melihat perbandingan berapa besar pemisahan antara minyak dengan 

bahan pelapisnya (endapan) dalam waktu yang ditentukan. Adapun perhitungan yang 

untuk melihat stabilitasnya adalah sebagai berikut : 

 

            
                                

                                
        

 

Pengeringan beku dilakukan pada suhu -50C selama kurang lebih 48 jam. Kemudian 

mikroenkapsulat minyak ikan disimpan pada botol tidak tembus cahaya dengan 

memberi kapas sebagai penutup sehingga rapat pada botol berikan pula kertas silika 

gel dalam botol. 

 

3.4.5. Pembuatan Keju Cottage 

Pembuatan keju cottage dilakukan dengan menggunakan bahan susu skim. 

Susu skim dipasteurisasi pada suhu 70C selama 10 menit. Susu pasteruisasi 

diinokulasikan dengan 10% starter bakteri dalam inkubator dengan suhu 30C, lalu 
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diamati hingga ada perubahan pH menjadi 4,6-4,7. Setelah ada penurunan pH, setiap 

200 mL susu ditambahkan 520 ppm enzim papain. Dadih yang terbentuk dipisahkan 

dari whey, kemudian ditambahkan larutan NaCl 4%. 

3.4.6. Fortifikasi Mikroenkapsulat  Minyak belut 

Mikroenkapsulat minyak belut  yang difortifikasikan kedalam keju cottage jumlahnya 

divariasikan . Jumlah penambahan mikroenkapsulat minyak belut yang ditambahkan 

sebanyak 2%, 6%, dan 10% b/b. 

3.4.7. Analisis bilangan iod dengan metode Wijs (AOAC, 1984). 

Bilangan iod dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 0,1 g dalam 

erlenmeyer bertutup, kemudian ditambahkan 20 ml kloroform dan 25 ml pereaksi 

Wijs serta didiamkan selama 30 menit di ruang gelap sambil dikocok-kocok. 

Selanjutnya ditambahkan 10 ml KI 15 % dan Erlenmeyer dibilas dengan 100 ml 

aquades. Titrasi dilakukan dengan Natrium thiosulfat 0,1 N sampai warna berubah 

menjadi kuning muda tambahkan indikator pati 1 % kemudian titrasi lagi warna biru 

tepat hilang. Perhitungan bilangan iod sebagai berikut : 

 

             
                                          

            
 

Analisis terhadap blanko dilakukan dengan cara yang sama. Sampel diganti 

dengan akuades sebagai blanko. 

3.4.8. Analisis bilangan peroksida (AOAC, 1984). 

Analisis bilangan peroksida dilakukan dengan menimbang lima gram contoh 

dalam Erlenmeyer 250 ml kemudian ditambahkan 30 ml pelarut (60 % asam asetat 

dan 40 % kloroform) dan dikocok sampai sempel larut. Selanjutnya ditambahkan 0,5 

ml KI jenuh kemudian didiamkan selama 2 menit di ruang gelap sambil sekali-kali 

dikocok. Tambahkan 30 ml aquades, kemudian titrasi dengan Natriumthiosulfat 0,01 

N. Perhitungan sebagai berikut : 

 

                    
                                         

            
 

 

Analisis terhadap blanko dilakukan dengan cara yang sama. Sampel diganti 

dengan akuades sebagai blanko. 

 



23 
 

 

3.4.9. Analisis kadar air  

Analisis kadar air menggunakan metode oven. Pengujian diawali dengan 

mengeringkan cawan kosong dalam oven dan kemudian didinginkan dalam desikator. 

Cawan yang sudah didinginkan kemudian ditimbang. Sejumlah sampel ditimbang 

dalam cawan dan kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 200
o
C selama 6 

jam, Kemudian cawan dan sampel didinginkan dalam desikator dan setelah dingin 

ditimbang. Cawan dan sampel dimasukkan kembali dalam oven dan dikeringkan lagi 

sampai memperoleh berat relative tetap (Apriantono et.al,1988). Kadar air dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 

           
                

            
       

3.4.10. Ekstraksi Mikroenkapsulat  

Ekstrasi dilakukan untuk mendapatkan minyak dalam mikroenkapsulat. 

Contoh (mikroenkapsulat) sebanyak 10 gram dimasukkan ke dalam Erlemeyer dan 

ditambahkan 50 ml larutan KCl 0.88 %. Sampel dihaluskn dan ditambahkan 100 ml 

kloroform + 50 ml methanol (2:1 (v/v) ke dalam campuran tersebut dan diaduk selama 

1 jam dengan kecepatan tinggi (stirrer 800 rpm). Campuran disimpan semalam, 

kemudian dipisahkan dengan labu pemisah. Lapisan bawah diambil dan diuapkan 

dengan nitrogen. (Folch et al., 1957). 

 

3.4.11. Profil asam lemak dengan GC-MS 

Minyak yang diperoleh kemudian ditambahkan BF3 dalam metanol dengan 

perbandingan 1:3 kemudian di stirrer dan dipanaskan pada suhu 50C selama 1 jam. 

setelah itu diinjeksikan atau diuji sengan instrumen GC-MS (AOCS, 1990). 

 

3.4.12. Rendemen dan Ukuran Mikroenkapsulat  

Rendemen mikroenkapsulat (%) menyatakan perbandingan berat 

mikroenkapsulat yang dihasilkan (g) dibandingkan bahan yang digunakan dalam 

proses antara lain minyak ikan, gum arab dan maltodekstrin (g). Berat 

mikroenkapsulat minyak ikan dilihat dengan menimbang mikroenkapsulat minyak 

ikan tersebut dengan timbangan analitik. 

Ukuran mikroenkapsulat ditentukan dengan menggunakan scanning electron 

microscope (SEM). Sejumlah kecil contoh ditaburkan di atas kaca preparat dan dilihat 

di bawah mikroskop. Perbesaran yang digunakan adalah 1000 kali (Wahyuni,1998). 
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3.4.13. Efisiensi mikroenkapsulat  

Efisiensi mikroenkapsulat (%) merupakan perbandingan minyak yang terdapat 

di dalam mikroenkapsulat dengan berat minyak yang digunakan dalam pembuatan 

mikroenkapsulat atau diperoleh dengan rumus : 

 

   
                              

                               
       

 

3.4.14. Uji Hedonik 

Uji hedonik pemurnian minyak belut dilakukan terhadap warna, penampakan, 

dan aroma. Sedangkan uji hedonik mikroenkapsulat dan keju cottage dilakukan 

terhadap warna, tekstur, aroma dan rasa. Uji hedonik merupakan uji yang dilakukan 

oleh panelis dengan menggunakan panca indra. Panelis yang melakukan uji ini 

merupakan panelis tidak terlatih sebanyak 30 orang. Uji organoleptik ini 

menggunakan 3 skala (1 = sangat tidak suka; 2 = cukup suka ; 3 = suka). Pengolahan 

data dilakukan dengan menggunakan instrumen IBM SPSS Statistics 22. 

 

 
 


