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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Enzim Xilanase 

 

 

 

Xilanase merupakan kelompok enzim yang memiliki kemampuan untuk 

memecah xilan menjadi senyawa lebih sederhana baik berupa xilo-

oligosakarida maupun xilosa.  Xilanase dapat diklasifikasikan berdasarkan 

substrat yang dihidrolisis, yaitu  β-xilosidase dan endoxilanase (Richana, 

2002).  β-xilosidase merupakan xilanase yang mampu memecah xilo-

oligosakarida rantai pendek menjadi xilosa.  Endoxilanase mampu memutus 

ikatan glikosidik pada bagian dalam rantai xilan secara teratur.  Pemutusan 

ikatan dilakukan berdasarkan panjang rantai substrat, derajat percabangan, 

gugus substitusi, serta pola pemutusan dari enzim hidrolase tersbut. 

(Trismillah dan Lutfi, 2009). 

 

 

Xilanase pada umumnya merupakan protein kecil yang memiliki berat 

molekul antara 15.000-30.000 dalton serta aktif pada suhu 55
o
C dengan pH 9. 

Xilanase akan lebih stabil pada suhu 60
o
C dan pH netral (Richana, 2002). 

Menurut Gupta, dkk (2000) pada bidang industri, xilanase yang sering 

digunakan memiliki pH yang tinggi, hal ini disebabkan karena xilan dapat 

larut dengan mudah pada kondisi pH alkali.  Xilan merupakan rantai panjang  
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monosakarida yang saling berikatan oleh suatu ikatan kimia yang apabila 

dihidrolisis oleh enzim xilanase dapat menghasilkan gula sederhana berupa 

xilooligosakarida, xilobiosa, dan xilosa (Andriyetni, 2006).  Xilan terikat 

pada selulosa, pektin, lignin dan polisakarida lainnya dalam angiosperma 

untuk membentuk dinding sel tanaman.  Xilan dengan rantai utama 

homopolimer unit β-D xilopiranosil yang terikat melalui ikatan (1→4)-β- 

glikosidik merupakan heteropolimer yang dihubungkan dengan rantai 

samping dari gula yang lain, umumnya rantai tunggal dari (4-O-metil)-α-D-

asam glukuronat (pada dikotil dan gimnosperma) atau pada 1 atau lebih α-L-

arabinofuranosil (pada rumput) (Singleton dan Sainsbury, 2001). 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Xilan 
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B. Mikroorganisme Penghasil Enzim Xilanase 

 

 

 

Jenis mikroorganisme yang dapat menghasilkan xilanase adalah bakteri dan 

jamur.  Bakteri dan jamur mempunyai peranan penting dalam kehidupan 

makhluk lainnya karena kedua jenis makhluk ini mampu menghasilkan enzim 

yang tidak dapat diproduksi oleh makhluk lain.  Beberapa contoh 

mikroorganisme penghasil xilanase dapat dilihat pada tabel 1.  Xilanase yang 

diproduksi oleh bakteri memiliki perbedaan karakteristik baik dalam suhu dan 

pH optimum.  Bacillus sp. RXA-III5 yang diisolasi dari tanah menghasilkan 

xilanase dalam kondisi alkalofilik, xilanase yang dihasilkannya memiliki pH 

optimum 9 dan suhu optimum 50
o
C (Richana, dkk, 2008).  Siahaan (2003) 

melakukan penelitian xilanase dari Bacillus sp I-5 yang berasal dari sumber 

air panas Ciseeng memiliki waktu optimum produksi pada jam ke-20 

inkubasi, untuk suhu optimum pada 50
o
C dan pH optimum 7.  Meryandini, 

dkk (2008) melakukan pemurnian dan karakterisasi enzim xilanase dari 

Streptomyces sp. SKK1-8, xilanase yang dihasilkannya memiliki pH optimum 

4,5 dan suhu optimum 50
o
C.  

 

Tabel 1. Mikroorganisme Penghasil  Xilanase 

 

 

Mikroorganisme 

Aktivitas 

optimum Sumber 

Karbon 

Sumber 

Nitrogen 
Sumber 

Suhu 

( 
o
C) 

pH 

  

Bacillus circulans 50 8,5 Tongkol 

Jagung 

Polipeptone Septiningrum dan 

Apriana 2011 

Bacillus 

stearothermophilus 

55 8 Xylan 

Beechwood 

Peptone Trismilah dan 

Waltam, 2009 
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Mikroorganisme 

Aktivitas 

optimum 
Sumber 

Karbon 

Sumber 

Nitrogen 
Sumber 

Suhu 

( 
o
C) 

pH 

Bacillus sp. (C211) 50 7 Xylan 

Beechwood 

Triptone Habibie, dkk. 

2014 

Bacillus sp. 50 7 Xylan Oat 

Splets 

Yeast 

Extract 

Siahaan,. 2003 

Aspergillus niger 50 6 Jerami 

Padi 

Yeast 

Extract 

Pangesti, dkk. 

2012 

Trichoderma 

viride 
60 5 Kulit 

Jagung 

(NH4)2SO4 Febrianti, dkk. 

2014 

 

 

 

 

C.   Media Pertumbuhan Mikroba Penghasil Xilanase 

        

 

 

Menurut Richana (2002), kandungan nutrisi pada media fermentasi mikroba         

penghasil xilanase dapat disesuaikan dengan jenis mikroba dan kondisi 

fermentasinya, serta dapat menggunakan medium sintetik atau medium kasar 

(crude).  Nutrisi merupakan hal utama dalam pertumbuhan mikroba, nutrisi 

yang dibutuhkan mikroorganisme, yaitu sumber karbon, nitrogen, dan 

komponen mineral terutama fosfat (Sutarma, 2000 ).  

 

 

 Sumber Karbon 

 

 

 

Xilan merupakan sumber karbon utama dalam produksi enzim xilanase. 

Xilan akan dihidrolisis oleh enzim xilanase menghasilkan xilosa 

(C5H10O5).  Penggunaan xilan dalam produksi xilanase skala besar terlalu 

mahal, sehingga dibutuhkan alternatif pengganti xilan sintetik.  Terdapat 
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beberapa jenis limbah pertanian yang megandung xilan seperti, jerami 

padi, tongkol jagung, bagas tebu, kulit pisang, limbah ekstrak minyak biji 

kapas (Setyawati, 2006). 

 

 

 Sumber Nitrogen 

 

 

 

Sumber nitrogen yang digunakan sebagai nutrisi didapatkan dari sumber 

nitrogen yang berasal dari nitrogen anorganik atau organik.  Amonium 

nitrat dan ammonium sulfat merupakan salah satu sumber nitrogen 

anorganik yang sering digunakan, sedangkan sumber nitrogen organik 

dapat diperoleh dari pepton ( Sutarma, 2000).  

   

 

 Garam-garam mineral 

 

 

 

Unsur-unsur mineral perlu juga ditambahkan dalam bentuk garam 

dengan konsentrasi yang tepat.  Penambahan fosfat dipakai dalam bentuk 

garam, fosfat yang sering digunakan, yaitu KH2PO4, NaH2PO4, dan 

Na2HPO4.  Selain penambahan fosfat diperlukan pula penambahan unsur 

logam.  Unsur - unsur ini dugunakan untuk mengaktifkan enzim agar 

reaksi biokimia dalam sel berjalan secara normal.  Unsur logam ini 

penggunaannya sangat sedikit  yang merupakan elemen mikro.  Unsur 

logam yang sering digunakan adalah MgSO4.7H2O, NaCl, 

(NH4)3Fe(C6H7,O7,)3 (Sutarma, 2000). 
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D.   Faktor – Faktor  Yang Mempengaruhi Aktivitas Enzim   

 

 

 

Enzim memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam dalam aktivitas   

enzim.  Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim, 

yaitu : 

 

 

 Suhu  

 

 

Sebagai suatu protein, enzim memiliki kondisi tertentu enzim dapat 

bekerja secara optimal, karena lingkungan tersebut mendukung 

konformasi yang paling aktif bagi molekul enzim tersebut.  Suhu 

merupakan salah satu faktor lingkungan yang penting dalam aktivitas 

enzim.  Pada suhu optimum aktivitas akan terus mengalami 

peningkatan.  Namun, pada pemanasan yang semakin tinggi aktivitas 

enzim akan mengalami penurunan atau hilang karena enzim 

mengalami denaturasi (Sumardjo, 2009).  Pengaruh suhu terhadap 

aktivitas enzim dikarenakan, terjadinya perubahan konformasi 

substrat yang menyebabkan perubahan sisi aktif substrat sehingga 

menghambat sisi aktif substrat memasuki sisi aktif enzim dan terjadi 

penurunan aktivitas enzim.  Struktur protein enzim akan mengalami 

kerusakan ketika suhu yang terlalu tinggi yang diakibatkan dari 

putusnya ikatan non kovalen (ikatan hidrogen, ikatan van der walls, 

dan ikatan hidrofobik) yang terdapat pada struktur 3 dimensi enzim 

(Hames dan Hooper, 2000).  
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 pH 

 

 

 

Selain membutuhkan suhu optimal, enzim juga membutuhkan pH 

optimal untuk mendapatkan aktivitas yang baik.  Umumnya enzim 

memiliki nilai pH yang baik berkisar antara 6-8, akan tetapi terdapat 

beberapa enzim yang memiliki nilai pH optimal diluar rentang 

tersebut.  Nilai pH bergantung pada lingkungan optimum enzim 

misalnya, enzim pepsin akan bekerja secara optimal di dalam 

lambung  apabila nilai pH lingkungannya 2.  Untuk sebagian enzim 

lingkungan yang terlalu asam atau terlalu basa dapat mengakibatkan 

denaturasi enzim sehingga aktivitas enzim akan menurun (Capmbell, 

2002). 

 

 Inhibitor Enzim 

 

 

 

Inhibitor atau penghambat kerja enzim merupakan senyawa kimia 

tertentu yang dapat menghambat aktivitas enzim.  Inhibitor terdiri 

dari dua macam, yaitu inhibitor irreversible dan inhibitor reversible 

(Capmbell, 2002). 

 

 Lama Penyimpanan 

 

 

 

Uji penyimpanan enzim dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

penurunan yang terjadi setelah enzim disimpan serta mengetahui 
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kestabilan enzim apabila disimpan pada suhu tertentu (Nareswari, 

2007).  Penyimpanan enzim pada waktu dan suhu tertentu dapat 

mengakibatkan perubahan struktur enzim sehingga enzim tidak dapat 

berikatan dengan substrat (Sukmana, dkk, 2014) . Kestabilan enzim 

dapat diketahui dengan mengukur aktivitas enzim, apabila aktivitas 

enzim sisa terdapat lebih dari 50% dari aktivitas awal enzim 

menandakan enzim tersebut dalam keadaan stabil (Muawanah, 2006). 

 

 

E.  Bacillus sp 

 

 

 

Bakteri Bacillus memiliki morfologi berbentuk batang, berwarna putih, dan 

berbentuk sirkuler.  Bakteri ini bersifat motil dan termasuk dalam tipe  bakteri 

gram positif.  Bacillus memiliki keadaan lingkungan pertumbuhan optimum 

pada rentang suhu 45 - 65
O
C dengan pH 5,8 – 7,2 (Habibie dkk, 2014). 

Menurut Whitman (2009) Bacillus sp memiliki klasifikasi sebagai berikut:  

 

 

 Kingdom  : Bacteria 

 Phylum  : Firmicutes 

 Class   : Bacilli 

 Ordo   : Bacillales 

 Family   : Bacillaceae 

 Genus   : Bacillus 

 Spesies  : Bacillus sp 

 

12 
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Puspitasari dkk (2012) menyatakan bahwa Bacillus sp bersifat katalase positif , 

aerobik atau anaerobik fakultatif, memiliki endospora yang tahan terhadap 

lingkungan ekstrim.  Bakteri Bacillus sp dapat menghasilkan antimikroba dan 

memiliki daya resisten terhadap antimikroba, sehingga bakteri ini mampu 

bertahan di dalam saluran pencernaan.  Antimikroba yang dapat membuat bakteri 

Bacillus sp. menjadi resisten adalah eritromisin, linkomisin, sefalomisin, 

sikloserin, kloramfenikol, tetrasiklin, streptomisin dan neomisin.  Antimikroba 

yang dapat dihasilkan oleh bakteri Bacillus sp adalah bakteriosin (Barbosa dkk, 

2005).   

 

Bardasarkan penelitian yang telah dilakukan bakteri dari genus Bacillus dapat 

menghasilkan beberapa enzim diantaranya,  Bacillus licheniformis dapat 

menghasilkan enzim  xilanase (Nareswari, 2007), Bacillus subtilis menghasilkan 

enzim protease (Kosim dan Putra, 2009), dan Bacillus amyloliquefaciens 

menghasilkan enzim amilase (Hayati, 2008).  

 

 

Bacillus sp memiliki potensial untuk dimanfaatkan di berbagai bidang industri 

bioteknologi, karena Bacillus sp memiliki sifat yang dapat hidup pada suhu 

pertumbuhan yang luas, dapat membentuk spora, memiliki kemampuan enzimatik 

yang beragam, dan beberapa Bacillus sp dapat melakukan biodegradasi terhadap 

beberapa senyawa xenobiotik.  Bahagiawati (2002) menyatakan Bacillus 

thuringiensis dapat dijadikan sebagai bioinsektisida.  Bacillus sp F133 dan M11 

merupakan bakteri yang mampu mengendalikan penyakit layu fusarium pada 

tanaman cabai (Khaeruni dan Gusnawaty, 2012). 


