
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Masalah

Terasi atau belacan adalah salah satu produk awetan yang berasal dari ikan dan

udang rebon segar yang telah diolah melalui proses pemeraman atau fermentasi,

disertai dengan proses penggilingan dan penjemuran terasi.  Pada umumnya

bentuk terasi berupa padatan, kemudian teksturnya agak kasar, dan memiliki khas

aroma yang tajam akan tetapi rasanya gurih (Pierson, 2013). Menurut Afrianto

dan Liviawaty (2005) terasi adalah merupakan satu produk hasil fermentasi ikan

(atau udang) yang hanya mengalami perlakuan penggaraman tanpa diikuti dengan

penambahan asam, kemudian dibiarkan beberapa saat agar terjadi proses

fermentasi.

Salah satu daerah di Provinsi Lampung yang memberikan kontribusi yang besar

terhadap hasil laut yaitu Kabupaten Lampung Timur. Hasil laut berupa udang

yang dihasilkan di Indonesia termasuk di Kabupaten Lampung Timur yaitu udang

rebon (Mysis relicta). Udang rebon mempunyai kandungan gizi yang tinggi.

Berdasarkan Direktorat Gizi Depkes (1992) dalam 100 gram udang rebon segar

mengandung protein 16,2 gram dan mengandung kalsium 757 mg. Namun, udang

rebon mudah busuk jika tidak diolah. Oleh karena itu, rebon harus diolah terlebih
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dahulu agar tidak kehilangan nilai gizinya, salah satu contoh produk olahan yaitu

terasi.

Pada pembuatan terasi, proses fermentasi dapat berlangsung karena ada aktivitas

enzim yang berasal dari tubuh ikan atau udang itu sendiri atau berasal dari

mikroorganisme.  Selama fermentasi terjadi hidrolisis protein menjadi asam

amino dan peptida dilanjutkan dengan perubahan asam amino menjadi komponen

lainnya dan akhirnya produk akan berubah menjadi bentuk pasta atau cairan

(Davies, 1982). Kelompok asam amino non-esensial yang terdapat pada terasi

dalam jumlah yang tinggi adalah asam glutamat dan dari kelompok asam amino

esensial adalah leusin (Moeljohardjo, 1972). Adanya degradasi protein menjadi

senyawa yang lebih sederhana selama fermentasi terasi memungkinkan adanya

enzim protease yang terbentuk. Bakteri halofilik anaerobik memiliki peranan

yang penting selama fermentasi (Moeljohardjo, 1972). Menurut Praptiningsih

dkk. (1988), berpendapat bahwa mikroorganisme yang diisolasi dari terasi adalah

Micrococcus, Neisseria, Aerococcus dan beberapa jenis kapang.  Berdasarkan

hasil identifikasi terhadap terasi yang dibeli di Bogor, Susilowati (1988) dan

Rahayu dkk. (1989) mendapatkan bahwa bakteri yang diisolasi adalah

Micrococcus, Corynebacterium, Flavobacterium, Cytophaga, Bacillus,

Halobacterium dan Acinobacter.

Protease adalah salah satu enzim yang memiliki prospek paling baik untuk

dikembangkan karena dipandang cukup luas aplikasinya dalam berbagai industri,

baik pangan maupun non pangan. Menurut Gupta dkk ( 2002), industri pengguna

enzim protease diantaranya di bidang pangan yaitu sebagai pengempuk daging,
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penjernih bir, pembuatan keju dan pembuatan cracker dan dibidang non pangan

yaitu industri deterjen, industri kulit, industri tekstil, biomedis sampai industri

pakan ternak. Protease merupakan satu dari tiga kelompok enzim terbesar dari

industri enzim dan diperkirakan sebesar 60% dari total enzim yang diperjual

belikan di seluruh dunia (Rao dkk., 1998; Singh dkk, 2001; Gupta dkk, 2005).

Mikroorganisme adalah sumber enzim yang paling banyak digunakan

dibandingkan hewan dan tanaman. Sebagai sumber enzim, mikroorganisme

dianggap lebih menguntungkan karena pertumbuhannya cepat dan mudah diatur,

dapat tumbuh pada substrat yang murah, dapat diproduksi dalam skala besar dan

mutu lebih seragam (Suhartono, 1989). Hingga saat ini sebagian besar enzim

yang digunakan dalam industri di Indonesia masih diimpor.  Hal ini didasarkan

pada pernyataan Rajasa (2003) bahwa nilai perdagangan enzim dunia mencapai 3-

4 miliar dolar per tahun, 4-5 juta dolar di antaranya dari pasar Indonesia yang

keseluruhannya diimpor dari negara-negara produsen enzim. Kondisi ini tentunya

sangat merugikan jika ditinjau secara ekonomi, padahal Indonesia merupakan

negara tropis yang kaya akan sumber alam hayati, terutama mikroba penghasil

enzim, termasuk protease. Oleh karena itu, pencarian mikroorganisme indigenous

penghasil protease perlu dilakukan di Indonesia. Pada penelitian ini terasi udang

digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan isolat penghasil protease (bakteri

proteolitik) karena mengandung protein yang cukup besar.



4

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengisolasi bakteri yang terdapat pada terasi udang.

2. Mengidentifikasi bakteri penghasil enzim protease pada terasi udang.

3. Menguji aktifitas enzim protease dari terasi udang.

1.3. Kerangka Pemikiran

Protease adalah enzim yang dapat menghidrolisis protein menjadi senyawa-

senyawa yang lebih sederhana seperti peptida kecil dan asam amino (Bains,

1998). Prinsip pengolahaan dalam pembuatan terasi yaitu didasarkan pada proses

penguraian daging udang atau ikan oleh enzim pemecah protein yang ada dalam

tubuh udang atau ikan itu sendiri (Yunizal,1998). Terjadinya proses autolisis atau

enzimatis dengan adanya aktivitas bakteri selama proses fermentasi terasi yang

berasal pada tubuh ikan atau media protein memungkinkan adanya enzim protease

yang terbentuk.

Mikroba yang berperan dalam fermentasi udang atau udang rebon adalah bakteri

pembentuk spora dan bakteri haloteran (tahan garam) antara lain Bacillus,

Pediococcus, Crynebacterium, dan Brevibacterium (Moeljanto, 1992).

Berdasarkan beberapa penelitian menyatakan bahwa mikroba yang berperan

dalam fermentasi terasi berbeda jenis dan jumlahnya. Ada berbagai mikroba yang

terdapat pada terasi seperti bakteri, kapang dan khamir.  Menurut Rahayu dkk.

(1992), jenis mikroba yang dapat tumbuh pada terasi antara lain Rhizopus sp,
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Penicillium sp., Aspergillus sp., Micrococcus sp., Aerococuccus sp. dan Neisseria

sp. Bakteri proteolitik adalah bakteri yang mampu memproduksi enzim protease

ekstraseluler, yaitu enzim pemecah protein yang diproduksi di dalam sel

kemudian dilepaskan keluar dari sel (Abraham dkk, 1993). Salah satu bakteri

yang diduga banyak sebagai penghasil enzim proteolitik adalah Bacillus (Gupta

dkk, 2002).

Jenis-jenis mikroba yang terdapat pada terasi perlu diketahui dengan melakukan

identifikasi mikroorganisme melalui isolasi dan karakterisasi. Secara alami

bakteri di alam ditemukan dalam populasi campuran.  Hanya dalam keadaan

tertentu saja populasi bakteri ditemukan dalam keadaan murni. Ini berarti

diperlukan biakan murni yang hanya mengandung satu macam bakteri (Lay,

1994). Selain itu untuk memastikan kemampuan bakteri terasi dalam

menghidrolisis protein menjadi senyawa yang lebih sederhana maka diperlukkan

pengujian mengenai aktivitas bakteri penghasil enzim protease.

Asam amino non-esensial yang terdapat pada terasi dalam jumlah yang tinggi

adalah asam glutamat dan dari kelompok asam amino esensial adalah leusin

(Moeljohardjo, 1972). Adanya degradasi protein menjadi senyawa yang lebih

sederhana selama fermentasi terasi memungkinkan adanya enzim protease yang

terbentuk. Oleh karena itu, terasi sangat potensial apabila dikembangkan menjadi

salah satu bahan penghasil isolat bakteri protease. Selain itu diharapkan

penelitian ini juga dapat memberikan informasi ilmiah tentang bakteri yang

berpotensi menghasilkan protease yang bersumber dari terasi udang rebon serta

aktivitas proteasenya.


