
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Enzim adalah biokatalis yang dihasilkan oleh sel-sel hidup untuk ikut serta dalam reaksi-reaksi

biokimia. Tanpa bantuan enzim, reaksi-reaksi biokimia akan berjalan lambat, dan membutuhkan

suhu atau tekanan ekstrim. Enzim banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang industri, baik

industri pangan maupun industri non-pangan, hal ini dikarenakan enzim memiliki beberapa

keuntungan bila dibandingkan dengan pengolahan secara fisika dan kimia.  Menurut Dosanjh &

Kaur (2002), proses transformasi biologis yang dikatalisis oleh enzim dewasa ini telah digunakan

secara luas dalam sintesis senyawa organik di laboratorium.  Hal ini dikarenakan beberapa

keuntungan yang bisa diperoleh dari penggunaan enzim, diantaranya kerja enzim yang sangat

spesifik sehingga tidak memberikan efek samping yang tidak dikehendaki, dalam

penggunaannya tidak diperlukan pH dan suhu yang ekstrim , serta biaya pengolahan limbah yang

dapat diperkecil dan juga bersifat ramah lingkungan.

Lipase merupakan enzim golongan hidrolase.  Enzim ini memiliki kemampuan mensintesis

minyak atau lemak, mengkatalisis reaksi pemecahan triasilgliserol menjadi mono- dan di-

gliserida, asam lemak dan gliserol (Wirahadikusumah, 1985).  Keistimewaan enzim ini terletak

pada kemampuannya dalam berinteraksi dengan substrat dengan kondisi diantara dua fasa, yaitu

cairan dan lipid (Orscelik et al., 2007).  Akhir-akhir ini, penggunaan lipase mulai mengarah

sebagai katalis kiral untuk reaksi hidrolisis dan sintesis ester (Sumarsih, 2000).



Di samping dari tanaman dan hewan, dewasa ini lipase mulai diproduksi dari berbagai

mikroorganisme.  Lipase mikrobial ekstraseluler merupakan lipase yang paling banyak

digunakan, karena tersedia secara komersil dan telah banyak dipelajari oleh peneliti dari

kalangan industri dan akademik.  Salah satu mikroorganisme penghasil enzim lipase adalah

bakteri.  Menurut Suhartono (1989), keuntungan memproduksi enzim dari mikroorganisme

adalah produksi enzim dapat ditingkatkan dalam skala besar dalam ruangan yang relatif terbatas.

Bakteri Bacillus cereus var. fluorescens isolat Tanah Bataranila 1 (TB1), merupakan bakteri

yang berasal dari tanah di sekitar penampungan limbah industri karet, yang telah berhasil

diisolasi dan dikarakterisasi dan diketahui dapat menghasilkan enzim lipase. Bakteri ini

termasuk bakteri Gram positif dengan struktur dinding sel tebal dan berlapis tunggal.  Bakteri ini

memiliki kondisi optimum pertumbuhan untuk menghasilkan lipase pada pH 7, suhu 35 0C,

waktu inkubasi optimum selama 24 jam, dan aktivitas unit enzim lipase pada ekstrak kasar

sebesar 0,9 unit mg-1.  Sedangkan, kondisi karakterisasi lipase hasil isolasi dan pemurnian adalah

pada pH 7, suhu 36 0C, waktu inkubasi 10 menit, dan aktivitas unit 3,33 unit mg-1, kecepatan

maksimum enzim (Vm) sebesar 7,58 mol minyak/mL enzim/menit dan konstanta Michaelis-

Menten (Km) enzim sebesar 0,304 mg substrat/mL (Datasena, 2005).

Sebagian besar enzim secara cepat dan irreversible kehilangan aktivitas katalitiknya.  Stabilitas

dari suatu enzim dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah suhu, pH, kekuatan

oksidasi, pelarut, pengikatan oleh ion logam atau kofaktor dan kehadiran surfaktan (Eijsink et

al., 2005).  Suhu pada saat reaksi  yang terlalu tinggi akan membuat enzim menjadi terdenaturasi

dan menjadi in-aktif.  Di lain hal, dalam skala industri memerlukan reaksi yang menggunakan



suhu tinggi agar dapat mengurangi beberapa faktor yang merugikan seperti kontaminasi mikroba,

meningkatkan laju reaksi, dan mengurangi masalah-masalah viskositas (Klibanov, 2001 dalam

Virdianingsih, 2002).  Beberapa permasalahan tersebut mengakibatkan enzim tidak

memungkinkan untuk dipakai dalam industri, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk

meningkatkan kestabilan dari suatu enzim.

Beberapa cara untuk meningkatkan stabilitas enzim diantaranya teknik imobilisasi, modifikasi

kimia, rekayasa molekuler, dan penambahan aditif.  Menurut Suhartono (1993), penambahan zat

aditif lebih sering digunakan dalam meningkatkan stabilitas enzim, hal ini dikarenakan relatif

lebih mudah dan lebih ekonomis.

Poliol adalah suatu alkohol polihidrat, yang merupakan suatu senyawa reaktif yang mengandung

sekurangnya tiga karbon atau lebih.  Penggunaan golongan alkohol ini memiliki beberapa

kelebihan antara lain: meningkatkan stabilitas (daya awet) enzim, sifatnya yang menarik air

(hidrofilik)  dapat menurunkan aktivitas air sehingga meningkatkan interaksi hidrofobik diantara

molekul protein enzim (Suhartono, 1989 dalam Purnamasari, 2008).

B. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini dipelajari pengaruh penambahan senyawa poliol (sorbitol dan sukrosa)

terhadap stabilitas termal dari enzim lipase yang berasal dari Bacillus cerreus var. fluorescens

isolat TB1.



C. Manfaat Penelitian

1. Mengetahui pengaruh penambahan aditif jenis poliol dalam meningkatkan kestabilan termal

enzim lipase dari Bacillus cerreus var. Fluorescens Isolat TB1.

2. Mengetahui jenis senyawa poliol yang dapat meningkatkan kestabilan enzim lipase dari

Bacillus cerreus var. fluorescens isolat TB1.


