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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Enzim merupakan biokatalisator yang mampu mempercepat reaksi biokimia.

Fungsi enzim dalam mempercepat reaksi memberikan keuntungan bagi industri

karena menghemat waktu dan biaya (Page, 1997). Alfa-amilase adalah enzim

ekstraseluler yang menghidrolisis ikatan α-1,4-glikosida secara acak pada rantai

amilosa dan membentuk unit maltosa. Enzim tersebut memecah pati secara acak

pada ikatan α-1,4-glikosida, akan tetapi tidak memberikan efek terhadap ikatan α-

1,6-glikosida yang terdapat pada struktur amilopektin ( Soebreira et al, 2011 ).

Alfa-amilase dapat diisolasi dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme.

Mikroorganisme dinilai lebih ekonomis, karena dapat menghasilkan enzim dalam

waktu yang pendek, tidak bergantung musim dan kondisi reaksi seperti pH dan

temperatur mudah diatur (Metidieri, 2006).

Mikroorganisme yang banyak digunakan untuk menghasilkan α-amilase adalah

jamur dan bakteri. Jamur banyak digunakan sebagai penghasil α-amilase karena

mempunyai kelebihan di antaranya α-amilase yang dihasilkan dari jamur lebih

stabil jika dibandingkan dengan α-amilase yang dihasilkan dari bakteri sehingga
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lebih menguntungkan jika digunakan untuk kepentingan industri (Suganthi dkk,

2011).

Jamur yang banyak digunakan sebagai penghasil α-amilase adalah kelompok

Aspergillus. Salah satu spesies Aspergillus yang berpotensi menghasilkan α-

amilase adalah Aspergillus niger. A. niger merupakan jamur dari filum

ascomycetes yang berfilamen, mempunyai hifa berseptat (Dwijoseputro, 1984) . A.

niger dapat tumbuh optimum pada suhu 30 – 37C, pH 4 – 6 dengan suhu

minimum 6 – 8C dan suhu maksimum 45 – 47C, dan bersifat aerob atau

memerlukan oksigen pada proses pertumbuhannya (Rao, 1998).

Pemakaian α-amilase secara luas di bidang industri makanan dan minuman,

industri kertas, industri tekstil, industri detergen, bioetanol, pengolahan limbah

cair. Kebutuhan α-amilase sendiri sangat besar, sekitar 30% dari produksi enzim

dunia adalah α-amilase, oleh karena itu meskipun telah banyak diisolasi dan

dikristalisasi, eksplorasi sumber α-amilase yang lebih efisien masih dibutuhkan.

Penggunaan enzim dalam industri harus memenuhi beberapa kriteria khusus,

antara lain memiliki kestabilan pada kondisi suhu yang tinggi dan pH yang ekstrim

(Goddette et al., 1993).

Ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan stabilitas enzim yaitu,

amobilisasi, modifikasi kimia dan mutagenesis terarah (Mozhaev and Martinek,

1984). Modifikasi kimia merupakan suatu cara yang sederhana dan efektif untuk

meningkatkan stabilitas enzim yang larut dalam air (Janecek, 1993).  Modifikasi

kimia dapat menekan terjadinya penurunan aktivitas enzim, karena interaksi antara
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enzim dengan substrat tidak terhalang oleh matriks yang tidak larut seperti metode

amobilisasi (Nubarov et al., 1987) dan tidak memerlukan informasi mengenai

struktur primer dan struktur tiga dimensi pada metode mutagenesis terarah

(Mozhaev and Martinek, 1984).

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan modifikasi kimia enzim α-amilase dari

bakteri Bacillus subtilis ITBCCB148 menggunakan beberapa senyawa kimia, di

antaranya dimetiladipimidat (Apriyanti, 2010), sitrakonat anhidrida (Sundari,

2011), dan asam glioksilat (Anggraini, 2011). Dari hasil penelitian tersebut

diperoleh hasil bahwa modifikasi kimia dapat meningkatkan stabilitas enzim α-

amilase. Pada penelitian ini dilakukan isolasi, pemurnian dan modifikasi kimia

enzim α-amilase yang diisolasi dari A. niger L-51 menggunakan senyawa asam

glioksilat dan diharapkan akan diperoleh peningkatan stabilitas enzim setelah

dimodifikasi seperti pada penelitian sebelumnya.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengisolasi ekstrak kasar enzim α-amilase dari A. niger L-51.

2. Memurnikan ekstrak kasar enzim α-amilase dengan metode fraksinasi

menggunakan ammonium sulfat dan metode dialisis sehingga diperoleh enzim

α-amilase dengan tingkat kemurnian terbaik yang ditunjukkan oleh besarnya

aktivitas spesifik enzim α-amilase yang diperoleh.

3. Meningkatkan stabilitas enzim α-amilase dengan modifikasi kimia

menggunakan asam glioksilat
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4. Melakukan karakterisasi enzim α-amilase hasil pemurnian dan hasil

modifikasi meliputi penentuan pH dan suhu optimum, penentuan nilai kM dan

Vmaks, penentuan nilai ki, t1/2 dan ΔGi. sehingga diperoleh informasi mengenai

pengaruh modifikasi dan pengaruh variasi penambahan volume asam

glioksilat terhadap enzim α-amilase hasil pemurnian.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi mengenai cara untuk meningkatkan stabilitas  enzim

α-amilase dari A. niger L-51 dengan metode modifikasi kimia menggunakan

asam glioksilat

2. Memberikan informasi mengenai pengaruh penambahan volume asam

glioksilat terhadap kestabilitas enzim α-amilase hasil pemurnian dari A. niger

L-51.

3. Enzim α-amilase hasil modifikasi dengan stabilitas yang tinggi dapat

digunakan untuk berbagai keperluan, khususnya dalam bidang industri.


