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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Jerami padi 

 

Jerami padi merupakan salah satu limbah pertanian di Indonesia yang 

pemanfaatannya belum maksimal.  Jerami adalah tanaman padi yang telah diambil 

buahnya (gabahnya), sehingga tinggal batang dan daunnya yang merupakan 

limbah pertanian terbesar serta belum sepenuhnya dimanfaatkan karena adanya 

faktor teknis dan ekonomis.  Pada sebagian petani, jerami sering digunakan 

sebagai penutup tanah  pada saat menanam palawija.  Hanya sebagian kecil petani 

menggunakan jerami sebagai pakan ternak alternatif di kala musim kering karena 

sulitnya mendapatkan hijauan.  Di lain pihak jerami sebagai limbah pertanian, 

sering menjadi permasalahan bagi petani, sehingga sering di bakar untuk 

mengatasi masalah tersebut (Ikhsan dkk., 2009).  Sementara itu, pembakaran 

limbah pertanian meningkatkan kadar CO2 di udara yang berdampak terjadinya 

pemanasan global (Puspaningsih dkk., 2007). 

 

Biomassa berlignoselulosa terbentuk dari tiga komponen utama yakni selulosa, 

hemiselulosa dan lignin.  Jerami padi diketahui memiliki kandungan selulosa yang 

tinggi, mencapai 34.2% berat kering, 24.5% hemiselulosa dan kandungan lignin 

hingga 23.4%.  Komposisi kimia limbah pertanian maupun limbah kayu 
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tergantung pada spesies tanaman, umur tanaman, kondisi lingkungan tempat 

tumbuh dan langkah pemprosesan.  Adapun komposisi kimia yang terdapat pada 

jerami padi disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi kimia yang terdapat pada jerami padi. 

Parameter Dalam persen berat kering 

Protein 4,1 

Lemak 1,5 

Serat Kasar 34,5 

Ekstrak Bebas Nitrogen 47,1 

Abu 12,8 

(Sumber: Rexen et al., 1976). 

 

Struktur biomassa berselulosa merupakan struktur yang kompleks.  Oleh 

karenanya, biomassa berselulosa merupakan material yang lebih sulit didegradasi 

dan dikonversi dibandingkan material berbahan dasar dari starch. 

 

 

B. Hemiselulosa 

 

Hemiselulosa merupakan polimer yang tersusun atas xilosa disebut xilan dan 

manosa disebut manan.  Pada tumbuhan, xilan merupakan polimer utama dari 

hemiselulosa yang banyak ditemukan.  Secara kimia xilan merupakan 

heteropolimer kompleks dengan rantai utamanya tersusun dari xilosa yang 

berikatan β-1,4-glikosida sehingga rantai utama sering disebut sebagai residu β-

xilopiranosa.  Selain rantai utama penyusun polimernya terdapat rantai samping 

yang berupa arabinosa, galaktosa, asam glukoronat, asam asetat, asam ferulat, dan 
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asam p-koumarat.  Dari struktur yang dibentuknya xilan dapat digolongkan 

menjadi homoxilan linier, arabinoxilan, glukuronoxilan, dan glukutono-

arabioxilan (Beg et al., 2001; Saha, 2003).  Hemiselulosa mempunyai struktur 

amorf, random, dan kekuatan strukturnya lemah dibandingkan dengan selulosa.  

Oleh karena itu, hemiselulosa lebih mudah dihidrolisis oleh enzim, asam, dan basa 

(Saha, 2003).  

 

Hemiselulosa di dalam kayu keras dan tanaman semusim terutama tersusun atas 

xilan (15-30%), sedangkan hemiselulosa kayu lunak tersusun atas 

galaktoglukomanan (15 – 20%) dan xilan (7 – 10%).  Xilan kayu keras terdiri atas 

unit D-xilopiranosil, yang mengandung asam 4-O-metil-α-D-glukoronat dan 

gugus samping asetil.  Asam 4-O-metil-α- D-glukoronat diikat ke kerangka xilan 

melalui ikatan O-(1,2) glikosidik dan asam asetik diesterifikasi pada gugus karbon 

2 atau 3 hidroksil.  Rasio molar antara xilosa:asam glukoronat:residu asetil adalah 

antara 10:1:7.  Xilan kayu lunak adalah arabino-4-O-metilglukoronoxilan, dimana 

tidak terasetilasi, tetapi rangka xilan disubstitusi pada karbon 2 dan 3 secara 

berurutan dengan asam 4-O-metil-α-D-glukoronat dan residu α-L-

arabinofuranosil.  Galaktoglukomanan kayu lunak memiliki rangka ikatan 1-4 unit 

D-glukopiranosil dan D-manopiranosil, yang sebagian disubstitusi oleh α-D-

galaktopiranosil dan gugus asetil.  Terdapat dua macam galaktoglukomanan:fraksi 

larut air dan alkali, dengan rasio manosa:glukosa:galaktosa:residu asetil sebesar 

3:1:1:0.24 untuk fraksi larut air dan 3:1:0.1:0.24 untuk fraksi larut alkali. 
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Gambar 1:  Struktur hipotetikal xilan dari tumbuhan dan berbagai enzim   

xilanolitik yang bekerja untuk menghidrolisis ikatan yang 

terdapat pada struktur xilan tersebut (Beg et al., 2001) 

 

 

C. Hidrolisis 

 

Hidrolisis meliputi proses pemecahan polisakarida di dalam biomassa 

lignoselulosa yaitu selulosa dan hemiselulosa menjadi monomer gula 

penyusunnya (glukosa dan xilosa).  Hidrolisis sempurna selulosa menghasilkan 

glukosa sedangkan hemiselulosa menghasilkan beberapa monomer gula pentosa 

(C5) dan heksosa (C6).  Secara umum teknik hidrolisis dibagi menjadi dua yaitu 

hidrolisis asam dan hidrolisis dengan enzim 

. 
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1. Hidrolisis asam 

 

Di dalam metode hidrolisis asam, biomassa lignoselulosa dipaparkan dengan asam 

pada suhu dan tekanan tertentu selama waktu tertentu dan menghasilkan monomer 

gula dari polimer selulosa dan hemiselulosa.  Beberapa asam yang umum 

digunakan untuk hidrolisis asam antara lain adalah asam sulfat (H2SO4), asam 

perklorat, dan HCl.  Asam sulfat merupakan asam yang paling banyak diteliti dan 

dimanfaatkan untuk hidrolisis asam.  Hidrolisis Asam dapat dikelompokkan 

menjadi hidrolisis asam pekat dan hidrolisis asam encer (Taherzadeh and Karimi, 

2007).  Hidrolisis asam pekat mempunyai kelebihan yaitu dapat menghasilkan 

gula yang tinggi (Hamelinck et al., 2005) dan kekurangan yaitu membutuhkan 

biaya investasi dan pemeliharaan yang tinggi.  Sedangkan hidrolisis asam encer 

juga mempunyai kelebihan yaitu tidak diperlukannya recovery asam dan tidak 

adanya kehilangan asam dalam proses (Iranmahboob et al., 2002) sedangkan 

kelemahannya yaitu proses ini bersifat korosif, degradasi gula hasil di dalam 

reaksi hidrolisis dan pembentukan produk samping yang tidak diinginkan 

(Taherzadeh and Karimi, 2007).  Pemilihan antara dua cara tersebut pada 

umumnya didasarkan pada beberapa hal yaitu laju hidrolisis, hasil total hidrolisis, 

tingkat degradasi produk dan biaya total proses produksi (Kosaric et al., 1983). 

 

 

2. Hidrolisis Enzim 

 

Hidrolisis enzim merupakan proses penguraian suatu polimer yang kompleks 

menjadi monomer penyusunnya dengan menggunakan enzim (Perez et al., 2002).  
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Hidrolisis enzimatis memiliki beberapa keuntungan dibandingkan hidrolisis asam 

yaitu tidak terjadi degradasi gula hasil hidrolisis, kondisi proses yang lebih lunak 

(suhu rendah dan pH netral), berpotensi memberikan hasil yang tinggi, dan biaya 

pemeliharaan peralatan relatif rendah karena tidak ada bahan yang korosif 

(Taherzadeh and  Karimi, 2007 ; Hamelinck et al.,2005).  Beberapa kelemahan 

dari hidrolisis enzimatis antara lain adalah membutuhkan waktu yang lebih lama  

dan kerja enzim dihambat oleh produk.  Di sisi lain harga enzim saat ini lebih 

mahal daripada asam sulfat, namun demikian pengembangan terus dilakukan 

untuk menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi hidrolisis maupun fermentasi 

(Sanchez and Cardona, 2007). 

 

 

D. Actinomycetes 

 

Actinomycetes merupakan mikroorganisme tanah yang umum dijumpai pada 

berbagai jenis tanah.  Actinomycetes hidup sebagai safrofit dan aktif 

mendekomposisi bahan organik, sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah 

(Nonomura and Ohara, 1969a,b).  Jenis Actinomycetes tergantung pada tipe tanah 

(Davies and Williams, 1970), karakteristrik fisik, kadar bahan organik, dan pH 

lingkungan (Xu et al., 1996).  

 

Jumlah Actinomycetes meningkat dengan adanya bahan organik yang mengalami 

dekomposisi (Nonomura and Ohara, 1971a,b,c,d).  Actinomycetes merupakan 

salah satu mikroorganisme yang mampu mendegradasi selulosa di samping 

bakteri, kapang, dan khamir (Abe et al., 1979; Nakase et al., 1994; Xu et al., 

1996).   
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Actinomycetes merupakan genus bakteri yang filamentous yang membentuk 

miselia, bersifat gram positif, dan sebagian besar membentuk spora.  

Actinomycetes adalah mikroorganisme peralihan antara bakteri dan jamur karena 

mikroorganisme ini mempunyai sifat-sifat seperti bakteri dan jamur.  Oleh sebab 

itu, lingkungan yang menjadi habitat bagi bakteri dan jamur adalah lingkungan 

yang tepat bagi kelangsungan hidup Actinomycetes.  Sehingga Actinomycetes 

tersebar luas di alam (Paul and Clark, 1989). 

 

Walaupun Actinomycetes dikatakan sebagai mikroorganisme peralihan antara 

bakteri dan fungi (Alexander, 1977), tetapi Actinomycetes mempunyai ciri yang 

khas, yang cukup membatasinya menjadi satu kelompok yang jelas berbeda.  Pada 

medium cair, pertumbuhan Actinomycetes ditandai dengan keruhnya medium dan 

terbentuk lapisan tipis di permukaan medium.  Menurut Rao (1994), pada 

lempeng agar, Actinomycetes dapat dibedakan dengan mudah dari bakteri, dimana 

koloni bakteri tumbuh dengan cepat dan berlendir, sedangkan Actinomycetes 

muncul perlahan dan berbubuk serta melekat erat pada permukaan agar.  

Umumnya, Actinomycetes tidak toleran terhadap asam dan jumlahnya menurun 

pada pH 5,0 (Jiang dan Xu, 1985; Jiang et al., 1988).  Rentang pH yang cocok 

untuk pertumbuhan Actinomycetes ini sekitar 6,5 – 8,0 dan 25 - 30
0
C (Nonomura 

and Ohara, 1971a, b. c, d; Alexander, 1961).  Temperatur yang cocok untuk 

pertumbuhan Actinomycetes adalah 25-30ºC, tetapi ada beberapa Actinomycetes 

termofilik yang dapat tumbuh pada temperatur sekitar 55 – 65
0
C seperti 

Streptomyces dan Thermoactinomycetes (Rao, 1994). 
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Medium yang baik untuk menumbuhkan Actinomycetes adalah medium yang 

mengandung glukosa, gliserol atau tepung sebagai sumber karbon; nitrat atau 

kasein sebagai sumber nitrogen dan mineral-mineral tertentu seperti NaCl, 

K2HPO4, MgSO4.7H2O, CaCO3, FeSO4.7H2O, inkubasi biasanya selama 2-7 hari 

(Fithria, 2007). 

 

Berdasarkan morfologinya Actinomycetes diklasifikasi sebagai berikut :  

1. Nocardioforms, terdiri dari 11 genus dengan ciri-ciri filamen mengalami 

fragmentasi, diameter filamen 0,5 -1,2 µm, rantai konidia terdapat pada 

miselium subtrat dan aerial, dan bersifat mesofilik.  Contoh : Nocardia. 

2. Multiloculars, meliputi 3 genus dengan ciri-ciri diameter 0,5 - 2,0 µm, 

tidak ada miselium aerial, sporangiospora non motil, membentuk bintil 

akar pada tanaman yang bukan kacang-kacangan.  Contoh : Frankia. 

3. Actinoplanes, terdiri dari  5 genus dengan ciri-ciri diameter cabang septa 

miselium 0,5 µm, tanpa miselium aerial, spora dibentuk pada miselium 

subtrat.  Contoh : Micromonospora. 

4. Sterptomycetes, terdiri dari 4 genus dengan ciri-ciri diameter  filamen 0,5 - 

2,0 µm, rantai terdiri dari tiga hingga beberapa spora, miselium aerial, dan 

dapat memproduksi antibiotik.  Contoh : Strepomyces. 

5. Maduromycetes,  terdiri dari 7 genus dengan ciri-ciri memiliki hifa aerial, 

bentuk sporangiospora pada gelendong, hifa tidak bercabang dan hifa 

hidrosilat berisi madurose (metal galaktosa).  Contoh : Streptosporangium. 

6. Thermomonospora, terdiri dari 4 genus dengan ciri-ciri bercabang tanpa 

fragmentasi, filamen berbentuk koloni tipis, spora dibentuk pada 

sekelompok cabang sporangiospora.  Contoh : Thermoactinomyces. 
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7. Thermoactinomycetes, hanya 1 genus dengan ciri-ciri memiliki miselium 

subtrat, bercabang, bersepta, diameternya 0,4 – 0,8 µm, dan membentuk 

endospora.  Contoh : Thermoactinomyces. 

8. Lainnya, terdiri dari 4 genus dengan ciri-ciri cabang hifa vegetatif 

berdiameter 0,4 µm, hifa aerial membentuk lingkaran yang diakhiri dengan 

konidia, miselium tidak berisi nitrogen, fosfolipid dan asam misolik tetapi 

berisi glikolipid.  Contoh : Glycomyces.  (Paul and Clark, 1989). 

 

Kelompok bakteri ini memiliki keragaman fisiologis yang tinggi, hal ini dapat 

dilihat dari berbagai enzim ekstraselular yang dihasikannya serta ribuan metabolit 

yang dapat memberikan efek penghambatan terhadap mikroba disekitarnya 

(Ensign, 1992).  Beberapa spesies dari kelompok Actinomycetes memiliki peranan 

penting dalam mendekomposisi beberapa jenis polimer dan kemampuan kapasitas 

biodegradasi makromolekul ini didukung oleh produksi enzim ekstraseluler yang 

beragam (Wendishch and Kutzner, 1992 ; Ramachandra et al., 1987 ; Yamac and 

Tamer, 2008). 

 

     Tabel 2. Karakteristik enzim xilanase dari beberapa spesies Actinomycetes 

 

Actinomycetes Aktivitas 

Hidrolitik 

Kondisi Kultur 

 

Referensi 

  pH Suhu (
o
C)  

Streptomyces actuosus A151 endoxilanase 4,0-6,0 60-70 Wang et al. 2003 

Streptomyces galbur NR endoxilanase 6,5 60 Kansoh & Nagieb, 

2004 

Streptomyces olivaceoviridis 

E-86 

endoxilanase 6,0 60 Kaneko et al. 2000 

Streptomyces sp. K37 endoxilanase 7,0-8,0 65-70 Georis et al, 2000 
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E. Solid State Fermentation (SSF) 

 

Fermentasi pertumbuhan mikroba dan pembentukan produk bergantung dari 

permukaan pada substrat padat.  Subtrat tradisional yang dapat digunakan dalam 

fermentasi berupa hasil produk agrikultur seperti  beras, tepung, maisena, tebu, 

dan lain-lain.  Substrat tersebut mendukung organisme miselium untuk tumbuh 

pada konsentrasi nutrisi yang tinggi dan  menghasilkan berbagai macam enzim 

ekstraseluler seperti sejumlah filamen jamur dan beberapa bakteri (Actinomycetes 

dan satu strain dari Bacillus) (Pandey, 2008).  

 

Solid State Fermentation atau disingkat SSF pertama kali dikenalkan oleh Takagi 

et al.  (1977), yang telah berhasil mengkombinasikan enzim selulase dan yeast 

Sacharomyces cerevisiae untuk fermentasi gula menjadi etanol.  Solid state 

fermentation dapat didefinisikan sebagai proses fermentasi yang melibatkan zat 

padat dalam suatu fasa cair (Moo-Young et al.,1983).  Proses SSF sebenarnya 

hampir sama dengan proses hidrolisis dan proses fermentasi, tetapi proses 

hidrolisis dan fermentasi pada SSF dilakukan dalam satu tempat.  Proses SSF 

membutuhkan bahan mentah alami sebagai sumber karbon dan bahan iner sebagai 

matrik padatan.  Substrat padat (matrik) harus cukup akan kelembapan dan 

memiliki area permukaan substrat yang lebar. 

  

Berdasarkan dari sifat fisik SSF dibagi menjadi dua kelompok, antara lain: 

1. Fermentasi padatan dengan kelembapan rendah atau dengan agitasi 

berkala. 

2. Fermentasi padatan tersuspensi dalam kolom dengan sirkulasi larutan. 

Jamur yang digunakan biasanya aerob oblige. 
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Gambar 2.  Definisi solid state fermentation (SSF) (a) perubahan partikel padat 

yang lembab dan fase gas dalam sistem SSF melibatkan hifa dan 

organisme uniseluler, (b) Sistem lain yang melibatkan pertumbuhan 

pada zat padat, tetapi tidak didefinisikan sebagai SSF selama 

jumlah air antar partikel besar (Moo-Young et al.,1983). 

 

 

1. Proses Solid State Fermentation  

 

Mitchel et al. (2006) juga menjelaskan tahapan-tahapan proses SSF secara umum, 

antara lain: 

a. Persiapan  substrat, dimana substrat harus dipotong, digiling, dipecahkan, 

atau dibuat menjadi butiran kecil.  Dengan penambahan air dan nutrisi 

disebut dengan pra-perawatan substrat untuk menambah ketersediaan gizi.   

b. Persiapan Inokulum, tipe dan persiapan inokulum tergantung pada 

mikroorganisme yang digunakan.  Banyak proses SSF melibatkan hifa 

khamir, maka digunakan spora hasil inokulasi.  Tujuan dari langkah ini 

untuk mengembangkan sebuah inokulum dengan tingkat kelangsungan 

hidup mikoorganisme yang tinggi.  
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c. Persiapan wadah, dimana wadah harus dibersihkan setelah fermentasi 

sebelumnya dan perlu disterilkan sebelum penambahan substrat. 

d. Inokulasi dan pengerjaan, pengerjaan tahapan ini dengan menyebarkan 

substrat pada media yang telah disterilkan secara hati-hati untuk 

menghindari kontaminasi dari mikroorganisme yang tidak diinginkan. 

e. Proses SSF, pada proses ini banyak hal yang harus diperhatikan antara lain 

pH medium, suhu, waktu inkubasi, dan kelembaban. 

f. Kultivasi, pada tahapan ini memerlukan bantuan mekanis untuk 

memisahkan substrat padat dari medium.  Penggunaan kertas saring dan 

sentrifugasi dapat dipakai untuk memisahkan substrat. 

 

 

2. Keuntungan Solid State Fermentation 

 

SSF memiliki beberapa keuntungan, antara lain biaya lebih murah, media 

produksi dapat menggunakan residu agroindustri, menggunakan sedikit air, 

limbah yang dihasilkan sedikit, proses sederhana, menggunakan wadah dalam 

jumlah kecil tetapi menghasilkan konsentrasi produk tinggi, dan proses aerasi 

lebih mudah.  

 

 

3. Aplikasi Solid State Fermentation 

 

Holker  et al. (2004) dan Pandey (2000) menguraikan beberapa aplikasi dari SSF 

secara tradisional yang digunakan oleh banyak negara, antara lain : 

a. Tempe, dimana tempe melibatkan kultivasi dari khamir Rhizopus 

oligosporus pada kedelai yang direbus, kemudian digoreng dan dimakan 
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sebagai pengganti daging.  Makanan fermentasi ini sangat terkenal di 

Indonesia. 

b. Tahapan koji dalam pembuatan kecap yang melibatkan kultivasi dari 

khamir Aspergillus oryzae dalam kedelai rebus.  Proses SSF miselium 

khamir menutupi kedelai dan menginjeksikan ke dalam campuran enzim.  

Kedelai hasil fermentasi kemudian dipindahkan ke dalam air asin selama 

beberapa bulan sehingga akan menghasilkan saus yang berwarna coklat 

tua. 

c. “ang-kak” atau anggur merah melibatkan kultivasi dari khamir Monascus 

purpureus pada beras yang direbus.  Produksi khamir menghasilkan 

pigmen berwarna merah gelap, pada tahap akhir fermentasi beras hasil 

fermentasi dikeringkan dan dihaluskan menjadi bubuk yang akan 

digunakan sebagai pewarna saat memasak. 

 

Selain aplikasi di atas, lebih dari tiga dekade banyak ketertarikan pada proses 

teknologi SSF.  Kebanyakan dari aplikasi tersebut menghasilkan produk-produk 

seperti enzim, pigmen, senyawa aromatik, senyawa kimia, antibiotik, dan agen 

pengontrol biologis.  Selain itu banyak aplikasi penggunaan mikroorganisme 

dalam SSF sebagai bagian dari proses perantara, yaitu pewarnaan zat warna, 

biobleaching, biopulping, dan bioremediation. 

 

 

F. Enzim Xilanase 

 

Enzim merupakan produk protein sel hidup yang berperan sebagai biokatalisator 

dalam proses biokimia, baik yang terjadi di dalam sel maupun di luar sel 
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(Poedjiadi, 1994).  Enzim merupakan katalisator sejati yang meningkatkan 

kecepatan reaksi kimia spesifik dengan nyata.  Tanpa enzim, suatu reaksi kimia 

akan berlangsung lambat.  Enzim tidak dapat mengubah titik kesetimbangan 

reaksi yang dikatalisisnya, enzim juga tidak akan habis dipakai atau diubah secara 

permanen oleh reaksi-reaksi tersebut.  Fungsi terpenting dari enzim adalah 

kemampuannya menurunkan energi aktivasi suatu reaksi kimia.  Kemampuan 

enzim dalam mendegradasi substrat dipengaruhi oleh beberapa faktor  antara lain 

konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, pH serta temperatur (Lehninger, 1982). 

 

Enzim xilanase merupakan biokatalis reaksi hidrolisis xilan (hemiselulosa) 

menjadi gula pereduksi.  Xilan merupakan polimer xilosa yang berikatan β-1,4 

dengan jumlah monomer 30-100 unit (Schlegel dan Schmidt, 1994).  Pemanfaatan 

enzim xilanase dalam dunia industri memiliki peranan yang sangat penting, 

misalnya pada pembuatan kertas, pembuatan gula xilosa, produksi makanan dan 

minuman, produksi pakan ternak, peningkatan kualitas roti, penyerap air dan 

produksi biofuel (Dashek, 1997).  Enzim xilanase dapat dihasilkan oleh sejumlah 

mikroorganisme seperti: A. niger, Bacillus, Cryptococcus, Penicillium, Aureo-

basidium, Fusarium, Rhizomucor, Humicola (Haltrich et al., 1996). 

 

Tabel 3: Beberapa mikroorganisme penghasil xilanase 

Mikroorganisme Suhu  

tumbuh (
o
C) 

Suhu 

optimum 

(
o
C) 

pH Berat 

Molekul 

(kDa) 

Mikro Fungi 

Aspergillus sp 

Aureobasidium sp 

Bipolaris sorokinana 

Fusarium oxysporium 

Criptococcus flavus 

Gloeophyllum trabeum 

 

24-30 

28 

28 

20 

26 

22 

 

45-60 

45-54 

70 

55 

50 

80 

 

4,5-6 

4,5-4,8 

5,5 

4,5 

5,0 

4,0 

 

22,0-46,5 

20-25 

30,0 

25,0 

80,0 

39,0 
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Humicola grisea 

Myrothecium verrucaria 

Neurospora crassa 

Penicillium sp 

Trichoderma sp 

40 

30 

28 

25 

25-30 

70 

45 

50 

40 

50-60 

5,5 

5,5 

4,8 

6,0 

3,5-6,5 

25,5 

15,9 

33,0 

35,0 

1,8-32 

Bakteri 

Aeromonas sp 

Bacillus sp 

Clostridium sp 

Fibrobacter succinogenes 

Streptomyces sp 

Thermoanaerobacterium 

Thermomonospora 

curvata 

Thermotoga sp 

 

30 

37-50 

37-65 

37 

36-50 

60 

55 

77-80 

 

 

30-55 

50-70 

50-75 

39 

50-72 

80 

75 

80-105 

 

5,0-7 

6,0-

10,0 

5,5-7,0 

7,0 

4,5-8,0 

6,2 

6,8-7,8 

5,4-6,2 

 

22-58 

16-43 

29-72 

53,7 

21-50 

24-35 

15-36 

40-120 

Sumber: Sunna and Antranikian, 1997 

 

Xilanase merupakan enzim ekstraseluler yang dapat menghidrolisis polisakarida 

β-1,4-xilan yang merupakan komponen utama hemiselulosa menjadi 

xilooligosakarida dan xilosa (Richana, 2002).  Struktur xilan sangat bervariasi 

mulai dari rantai linier 1,4-β-polixilosa sampai heteropolisakarida bercabang 

banyak (Neidlemen, 1997).  Xilanase dapat diklasifikasi berdasarkan substrat 

yang dihidrolisis yaitu β-1,4-D-xilosidase (EC 3.2.1.37), eksoxilanase, dan endo-

β-1,4-xilanase (EC3.2.1.8) atau biasa disebut endoxilanase (Yarema, 2005).  β -

1,4-xilosidase yaitu xilanase yang mampu menghidrolisis xilooligosakarida yang 

berantai pendek menjadi xilosa.  Aktivitas enzim akan menurun dengan 

meningkatnya rantai xilooligosakarida.  Xilosa selain merupakan hasil hidrolisis 

juga merupakan inhibitor bagi enzim β-1,4-D-xilosidase.  Eksoxilanase mampu 

memutus rantai polimer xilan pada ujung reduksi, sehingga menghasilkan xilosa 

sebagai produk utama dan sejumlah oligosakarida rantai pendek.  Endoxilanase 

mampu memutus ikatan β-1,4 pada bagian dalam xilan secara teratur.  Ikatan yang 

diputus ditentukan berdasarkan panjang rantai substrat, derajat percabangan, ada 



19 

 

atau tidaknya gugus substitusi, dan pola pemutusan dari enzim hidrolase (Richana, 

2002; Jefries, 1996).   


