
Medan, 30 November- 03 Desember 2018      APPPTMA KE-8 

 

1 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8  

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA) 

ISBN: 978-623-90018-1-0 

 

Optimalisasi Ekstrak Kulit Nanas Sebagai Enzim Bromelin Pada Minyak 

Kelapa Sawit 

1Elfidiah, 2Rifdah 

Program Pascasarjana Teknik Kimia, Universitas Muhammadiyah Palembang  

  Jalan Jendral Ahmad Yani No. 13 Seberang Ulu I Palembang  
 email: gemaelfidiah@yahoo.com. 

 
Abstrak: Optimalisasi ekstrak dari kulit nanas merupakan 
suatu inovasi terbaru yaitu dengan metode ekstraksi kulit 

nanas dijadikan enzim bromelin. Kulit nanas mengandung  
enzim bromelin sebanyak 0,05 – 0,08 %. Adanya kandungan 

enzim bromelin ini dapat digunakan sebagai peningkatan mutu 
minyak kelapa sawit. Proses pembuatan minyak kelapa sawit 

dilakukan secara enzimatik dengan penambahan enzim 
bromelin dari kulit nanas. Enzim bromelin merupakan enzim 

proteolitik yang dapat menghidrolisis suatu ikatan peptida dari 
protein yang dapat meminimalkan penggunaan panas pada saat 

proses sterilisasi kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui konsentrasi ekstrak kulit nanas yang menghasilkan 

rendemen yang optimal dan pengaruh penambahan ekstrak 
kulit nanas terhadap bilangan asam dan bilangan peroksida 

pada minyak kelapa sawit.Variabel yang digunakan adalah 
konsentrasi ekstrak kulit nanas 50%, 52,5%, dan 55%  serta 

lama waktu pemeramam 10, 15 dan 20 jam. Minyak dengan 
hasil terbaik diperoleh pada konsentrasi ekstrak nanas 55% 

dan lama pemeraman 20 jam dengan rendemen sebesar 30%, 
bilangan asam sebesar 0,169%, dan bilangan peroksida sebesar 

0,501%. 

Kata kunci : Limbah kulit nanas, minyak kelapa sawit. 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Limbah kulit nanas meupakan hasil buangan dari 

buah nanas yang dimanfaatkan oleh sebagian besar 
masyarakat Indonesia untuk kebutuhan konsumsi. Selain 
dikonsumsi dalam kondisi segar, nanas juga banyak 

digunakan sebagai bahan baku industri pertanian dengan 
berbagai macam olahan hasil produk nanas seperti selai, 
manisan, sirup, dodol, keripik, buah kaleng dan lain-lain. 

Tanaman kelapa sawit sering disebut sebagai 
pohon kehidupan, karena sangat bermanfaat bagi 
kehidupan manusia. Salah satu produk kelapa sawit 

adalah minyak kelapa sawit (Suhardiyono, 2016). 
Menurut Ketaren (2006), buah kelapa sawit merupakan 
salah satu sumber  minyak yang sangat penting di 

Indonesia. Minyak kelapa sawit dapat diperoleh dari 
daging  buah  kelapa sawit  segar. 

Pembuatan minyak dari buah kelapa sawit pada 

umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan dua 
cara yaitu cara kering dan cara basah. Ektraksi minyak 
secara kering dilakukan dengan cara pengepresan buah 

kelapa sawit kering dan penambahan pelarut, kemudian 
dilakukan pemurnian pada minyak yang dihasilkan. 
Sedangkan ekstraksi minyak secara basah dapat 

dilakukan dengan proses pemanasan, fermentasi, dan 
penambahan enzim.  

Pembuatan minyak kelapa sawit sacara enzimatis 
menggunakan berbagai jenis enzim umumnya, telah 
dilakukan dan salah satunya adalah pembuatan minyak 

kelapa sawit menggunakan enzim papain dari sari buah 
pepaya muda. Akan tetapi, rendemen yang dihasilkan 
kurang maksimal sehingga dilakukan penambahan ragi 

untuk menghasilkan rendeman yang maksimal. Maka 
dari itu, perlu dilakukan pembuatan minyak kelapa sawit 
dengan menggunakan jenis enzim lain untuk 

menghasilkan rendemen yang maksimal, misalnya enzim 
bromelin yang berasal dari sari buah nanas. 

Menurut Whitaker (1991), tanaman nanas  

mengandung  enzim  bromelin, yaitu suatu enzim 
proteolitik yang dapat mengkatalisis reaksi hidrolisis 
suatu ikatan peptida dari protein. Bagian buah yang lain 

seperti batang, kulit dan tangkai nanas juga mengandung    
enzim    bromelin.    Menurut Yandri dalam Kambey 
(2006), melaporkan bahwa kandungan enzim bromelin 

pada tanaman nanas antara lain terdapat pada buah 
nanas dengan aktivitas spesifik tertinggi yaitu 62,5  U/mg;  
sedangkan  pada  batang  nanas 27,3 U/mg dan pada kulit 

nanas 32,2 U/mg. Pemanfaatan tanaman nanas pada 
umumnya hanya terbatas pada daging buah nanas, 
sedangkan kulit buah nanas tidak dimanfaatkan oleh 

masyarakat dan hanya dibuang sebagai limbah, padahal 
limbah kulit buah nanas mengandung enzim bromelin 
dengan aktivitas cukup tinggi yang dapat  dimanfaatkan  
dalam  pengolahan minyak kelapa sawit (Wikipedia, 

2018). 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Syaukani dan Khalid (2016) bahwa  penambahan enzim 

bromelin dari buah nanas pada pengolahan minyak 
kelapa sawit tradisional berpengaruh terhadap kualitas 
minyak dan variasi waktu pemeraman santan krim dari 

minyak  yang dihasilkan. Pengolahan minyak kelapa sawit 
dengan proses enzimatis juga sudah pernah dilakukan 
sebelumnya oleh Sangi (2006) yaitu dengan 

menggunakan batang buah nanas. Perlakuan yang 
memberikan hasil optimum yaitu pada waktu 
pemeraman 12 jam dengan perbandingan 8:2. Hasil 

minyak yang diperoleh yaitu 21.80 %. 
Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian 

yang memanfaatkan ekstrak kulit buah nanas yang 

mengandung  enzim  bromelin untuk mengoptimalkan 
mutu dari minyak kelapa sawit (CPO). Pengolahan  
minyak CPO dengan penambahan ekstrak kulit buah 

nanas diharapkan dapat meningkatkan rendemen 
maupun kualitas minyak yang dihasilkan.  Minyak  yang  
dihasilkan kemudian  dianalisis  bilangan asam, bilangan 
penyabunan dan bilangan peroksida.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Berapakah konsentrasi ekstrak kulit nanas yang 
dapat menghasilkan rendemen yang optimal 

pada minyak kelapa sawit ? 
2. Bagaimanakah pengaruh enzim bromelin 

terhadap kualitas minyak kelapa sawit ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Untuk mengetahui konsentrasi enzim bromelin 

yang dapat menghasilkan rendemen yang optimal 
pada minyak kelapa sawit. 

2. Untuk mengetahui pengaruh enzim bromelin 

terhadap kualitas minyak kelapa sawit yang 
dihasilkan. 

 

II. METODE PENELITIAN 
2.1 Prosedur Penelitian 

a. Pembuatan Enzim Dari Kulit Nanas 

1. Dikupas kulit nanas mengunakan pisau. 
2. Mencuci kulit  nanas sampai bersih. 

3. Memblender kulit buah nanas dengan 
ditambah air, perbandingan antara kulit buah 
nanas dan air adalah 1 : 1. Dengan 

menggunakan saringan, peras hasil blender 
kulit   nanas dan tampung dalam wadah 
(beaker glas). 

 
b. Pembuatan Minyak Kelapa Sawit (CPO) 

1. Masukkan ekstrak minyak kelapa sawit 
mentah  sebanyak 400 ml ke dalam toples.  

2. Menambahkan   50 %, 52,5 %, 55 % dan 57,5 
% ekstrak kulit nanas.  

3. Mengaduk campuran ekstrak  kulit  nanas 

dan minyak kelapa sawit mentah sampai rata. 
4. Menutup stoples dan lakukan pemeraman 

pada suhu 40ºC selama 10 jam, 15 jam dan 

20 jam hingga terbentuk tiga lapisan, 
minyak pada lapisan kedua, ampas pada 
lapisan pertama dan air pada lapisan bawah. 

5. Mengisolasi minyak yang ada pada lapisan 
tengah dengan pipet. 

6. Pemurnian minyak dilakukan secara dua 

tahap. Tahapan pemurnian yang pertama 
yaitu netralisasi, dimana minyak yang telah 
diperoleh dipisahkan dari asam lemaknya 

dengan penambahan NaOH 4 N dengan 
komposisi minyak : NaOH = 100 g : 4 ml 
kemudian dipanaskan selama 10 menit pada 

suhu ± 40℃. Lalu disaring untuk memisahkan 
kotoran. Tahap kedua yaitu bleaching. 
Masukkan 100 gram minyak dan 7 gram 
arang aktif kemudian dipanaskan selama 60 

menit sampai suhu ± 100℃. Kemudian 
disaring untuk memisahkan kotoran.  

 

2.2 Pengujian Sampel Penelitian 

Adapun pengamatan didasarkan pada rendemen 
dan kualitas minyak kelapa murni yang dihasilkan. Untuk 
menentukan kualitas minyak kelapa murni akan dianalisis 

antara lain : bilangan asam, bilangan penyabunan dan 

bilangan peroksida. 

1. Pengukuran Rendemen (Sudarmadji, 1997) 

Rendemen minyak diperoleh dari perbandingan 

antara berat minyak yang dihasilkan dengan berat awal 

bahan baku. 

Rendemen = %100
awalberat

akhirberat
 

2. Penentuan Bilangan Asam  

1. Menimbang  10  gram  minyak  dan  
memasukkan kedalam erlenmeyer 250 ml.  

2. Menambahkan 50 ml alkohol netral 96% 
kemudian memanaskan selama 
10 menit. 

3. Menitrasi dengan menggunakan KOH 0,1 N 
dengan indikator larutan phenolphtalein. 

4. Mengakhiri jika terbentuk atau terlihat warna 

merah jambu. 
5. Mencatat volume KOH yang digunakan. 

 

3. Penentuan Bilangan Peroksida 
1. Menimbang minyak seberat 5 gram, kemudian 

memasukkan kedalam erlenmeyer 250 ml. 

2. Menambahkan 30 ml campuran pelarut yang 
terdiri dari 60% asam asetat dan 40% 
kloroform. 

3. Menambahkan 0,5 ml lautan kalium iodide 
jenuh sambil dikocok setelah minyak larut. 

4. Menambahkan aquadest sebanyak 30 ml. 

5. Menitrasi dengan larutan natrium thiosulfat 
0,01 N. Mencatat volume larutan natrium 
thiosulfat yang digunakan. 

 

 
 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  
3.1   Rendemen Minyak Kelapa Sawit 

Rendemen merupakan perbandingan jumlah 

(kualitas) minyak yang dihasilkan dari ekstraksi tanaman. 
Minyak kelapa sawit yang dihasilkan dari pengolahan 
buah kelapa sawit dengan ekstrak kulit buah nanas pada 

perlakuan dengan perbandingan  konsentrasi ekstrak 
kulit nanas 50%, 52,5%, dan 55%  lama waktu 
pemeramam 10, 15 dan 20 jam pada pemeraman 

berwarna  kuning  muda  dan  jernih. Hasil rendemen 
minyak dapat dilihat pada tabel 1.  
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Tabel 1. Hasil Analisis Rendemen  

Konsentrasi 
Rendemen minyak (%) 

10 jam 15 jam 20 jam 

50% 17,5 21,5 26,25 

52,5% 18,75 22,5 27.5 

55% 20 25 30 

 
Grafik 1. Hasil Analisis Rendemen 

 

Dari  beberapa  perlakuan yang  dilakukan  oleh  
peneliti,  konsentrasi yang menghasilkan rendemen 
paling banyak dari pada konsentrasi yang lain adalah 

konsentrasi ekstrak kulit nanas 55% yaitu sebesar 30%. 
Hal tersebut terjadi karena dengan penambahan 
konsentrasi ekstrak kulit nanas yang lebih banyak 

berpengaruh terhadap jumlah enzim bromelin 
(protease) yang mampu memecah ikatan lipoprotein. 
Semakin banyak ekstrak kulit nanas (enzim bromelin) 

yang digunakan maka akan semakin cepat minyak kelapa 
sawit terbentuk  dan  jumlah  yang  dihasilkan  lebih  
banyak.  

3.2 Bilangan Asam  
Bilangan asam juga merupakan parameter 

penting dalam penentuan kualitas minyak. Bilangan ini 
menunjukkan banyaknya asam lemak bebas yang ada 

dalam minyak akibat terjadi reaksi hidrolisis pada minyak 
terutama pada saat pengolahan (Ketaren, 2008). 
Perhitungan untuk asam lemak bebas ini diambil dari 

hasil titrasi, dimana minyak kelapa sawit yang dititrasi 
dengan kalium hidroksida (KOH) ini akan mengalami 
perubahan warna dari kuning menjadi merah muda. 

Perhitungan kadar asam lemak bebas yaitu banyaknya 
KOH yang diperlukan saat titrasi (ml) dikalikan 
normalitas KOH (0,1) dikalikan berat molekul asam 

lemak dikalikan 100% dibagi dengan berat sampel 
dikalikan 1000. Hasil  analisis bilangan asam dari minyak 
kelapa yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel 1. 

 
 
Tabel 2. Hasil Analisis Bilangan Asam 

 

Grafik 2. Hasil Analisis Bilangan Asam 

 
Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat   

bahwa   bilangan   asam   terrendah dari dengan 

konsentrasi 55% dan pemeraman 20 jam menghasilkan 
sebesar 0,198%. Hal ini telah memenuhi Standar 
Nasional Indonesia (SNI) yaitu sebesar 0,60%. Semakin 

lama waktu dan konsentrasi enzim, maka kadar bilangan 
asam semakin rendah karena kerja enzim untuk 
memecah lippoprotein menjadi air dan minyak 

meningkat.  
3.3 Bilangan Peroksida  

Bilangan peroksida adalah indeks jumlah lemak 

atau minyak yang telah mengalami oksidasi. Angka 
peroksida sangat penting untuk identifikasi tingkat 
oksidasi minyak. Minyak yang mengandung asam-asam 

lemak tidak jenuh dapat teroksidasi oleh oksigen yang 
menghasilkan suatu senyawa peroksida. Cara yang 
sering digunakan untuk menentukan angka peroksida 

adalah metode titrasi. Perhitungan angka peroksida 
yaitu dengan banyaknya natrium thiosulfat yang 
digunakan saat titrasi (ml) dikalikan dengan normalitas 

natrium thiosulfat (0,1 N) dikalikan 1000 dibagi berat 
sampel. Hasil analisis  bilangan peroksida dari minyak 
kelapa sawit yang dihasilkan selama pemeraman 10,15, 
dan 20 jam dapat dilihat pada tabel 3. 

 
Tabel 3. Hasil Bilangan Peroksida  

Konsentrasi 
Bilangan Peroksida (%) 

10 jam  15 jam 20 jam  

50% 1,612 1,310 0,960 

52,5% 1,579 1,120 0,750 

55% 1,422 1,011 0,501 

 
 
 

 
 
 

 
 

Konsentrasi 
Bilangan asam (%) 

10 jam 15 jam 20 jam 

50% 0,335 0,315 0,305 

52,5% 0,285 0,267 0,253 

55% 0,248 0,223 0,198 
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Grafik 3. Hasil Analisis Bilangan Peroksida 

Berdasarkan data tersebut dapat   dilihat   
bahwa   kadar asam lemak bebas terrendah dari dengan 
konsentrasi 55% dan pemeraman 20 jam menghasilkan 

sebesar 0,501%. Hal ini telah memenuhi Standar 
Nasional Indonesia (SNI) yaitu sebesar 1%. Angka 
peroksida sangat penting untuk menentukan derajat 

kerusakan minyak. Semakin kecil bilangan peroksida 
maka kualitas minyak semakin baik. Peningkatan 
peroksida menyebabkan kerusakan pada minyak akibat 

reaksi oksidasi yang berbahaya untuk tubuh dan jika 
dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit seperti 
pengendapan lemak dalam pembuluh darah 

(artherosclerosis) dan penurunan nilai cerna lemak. 

 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN  

4.1 Kesimpulan  
Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa : 

1. Konsentrasi ekstrak kulit nanas  55% memberikan  
rendemen  minyak  tertinggi dengan waktu 
pemeraman 20 jam yaitu sebesar 30%. 

2. Kualitas minyak kelapa sawit yang dihasilkan yaitu : 
bilangan asam sebesar 0,198%, dan bilangan 
peroksida 0,501% 

4.2 Saran 
Perlu  dilakukan  penelitian  lebih lanjut tentang 

komposisi zat-zat yang terdapat pada minyak kelapa 

sawit yang dibuat dengan penambahan ekstrak batang 
buah nanas. 
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