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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

 

 

Dewasa ini industri enzim telah berkembang pesat dan menempati posisi penting 

dalam bidang industri.  Dimana teknologi enzim sebagai salah satu alternatif 

utama untuk menggantikan berbagai proses kimiawi dalam bidang industri.  Hal 

ini karena pemanfaatan enzim memberikan manfaat dan keuntungan dalam 

industri pangan dan non-pangan (Wilda et al., 2013).  Enzim adalah protein yang 

mengkatalisis reaksi biokimia, dimana enzim dapat meningkatkan laju reaksi 
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 dibandingkan reaksi tanpa enzim dan tanpa mengubah posisi 

kesetimbangan.  Setiap enzim dikarakterisasi oleh spesifisitas substrat kimia 

(reaktan) serta molekul lain yang mengatur aktivitasnya (Ngili, 2008). 

 

 

Salah satu enzim yang secara komersial diproduksi dalam jumlah besar adalah 

enzim protease.  Enzim ini digunakan terutama dalam industri deterjen, 

pengolahan susu, obat-obatan, penyamakan kulit, pembuatan makanan dan 

pengolahan limbah (Wilda et al., 2013).  Umumnya enzim tidak stabil pada 

kondisi suhu yang tinggi dan pH yang ekstrim.  Untuk mendapatkan enzim yang 

sesuai dengan kebutuhan industri , maka dapat dilakukan dengan cara mengisolasi 

langsung mikroorganisme yang ada di alam dan hidup pada kondisi tersebut atau 
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dengan modifikasi kimia terhadap enzim yang berasal dari mikroorganisme yang 

hidup pada kondisi tidak ekstrim (Wagen, 1984). 

 

 

Tiga cara untuk meningkatkan stabilitas enzim, yaitu: (1) Modifikasi kimia adalah 

metode untuk meningkatkan stabilitas enzim yang larut dalam air,  (2) amobilisasi 

enzim yang dapat menurunkan kapasitas pengikatan maupun reaktifitas enzim 

akibat penghambatan transfer massa oleh matriks pengamobil, dan (3) 

mutagenesis terarah yang memerlukan informasi yang lengkap mengenai struktur 

primer dan gambaran struktur tiga dimensinya (Mozhaev and Martinek, 1984). 

 

 

Menurut Sebayang (2005), modifikasi kimia lebih menguntungkan dibandingkan 

dengan amobilisasi karena interaksi antara enzim dan substrat tidak terhalangi 

oleh matriks.  Residu lisin yang terdapat pada permukaan enzim merupakan salah 

satu penyabab ketidakstabilan enzim, karena dapat berasosiasi dengan molekul air 

disekitarnya.  Dengan adanya modifikasi kimia, struktur lisin akan terlindungi 

oleh gugus hidrofobik dari modifikator yang diharapkan dapat meminimalisir 

kontak enzim dengan air sehingga enzim lebih stabil. 

 

 

Penambahan sitrakonat anhidrida yang secara spesifik dapat memodifikasi 

struktur residu lisin yang berada di permukaan enzim (Dixon and Perham, 1968).  

Pada penelitian ini dilakukan modifikasi kimia enzim protease yang diisolasi dari 

 Bacillus subtilis ITBCCB148 menggunakan senyawa sitrakonat anhidrida dan 

diharapkan dapat meningkatkan stabilitas enzim. 
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B. Tujuan Penelitian 

 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Memperoleh enzim protease hasil isolasi dari B.subtilis ITBCCB148 

dengan aktivitas dan tingkat kemurnian yang tinggi. 

2. Meningkatkan stabilitas enzim protease dari B. subtilis ITBCCB148 

melalui modifikasi kimia menggunakan sitrakonat anhidrida. 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi tentang cara meningkatkan stabilitas enzim 

dengan modifikasi kimia. 

2. Memberikan informasi mengenai pengaruh modifikasi kimia 

menggunakan sitrakonat anhidrida terhadap stabilitas enzim protease dari 

B. subtilis ITBCCB148. 

3. Enzim protease dengan stabilitas yang tinggi dapat digunakan dalam 

proses-proses industri. 


