
 
 

 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Enzim 

 

 

Enzim adalah golongan protein yang paling banyak terdapat dalam sel hidup, 

dan mempunyai fungsi penting sebagai katalisator reaksi biokimia 

(Wirahadikusumah, 1977) yang terjadi dalam sel maupun di luar sel.  Suatu 

enzim dapat mempercepat reaksi 10
8
 sampai 10

11
 kali lebih cepat dari pada 

reaksi tersebut dilakukan tanpa katalis (Poedjiadi, 1994).  Enzim memiliki 

berat molekul mulai dari 12.000 sampai lebih dari 1 juta.  Enzim bersifat 

spesifik dalam kerja katalitiknya.  Kespesifikan ini disebabkan oleh bentuknya 

yang unik dan adanya gugus-gugus polar atau nonpolar dalam struktur enzim 

(Fessenden dan Fessenden, 1992). 

 

Kestabilan enzim sebagai katalis dibandingkan dengan katalis sintetik antara 

lain:  (1)  enzim mempunyai spesifitas tinggi, (2)  enzim bekerja secara 

spesifik (hanya mengkatalisis substrat tertentu),  (3)  tidak berbentuk produk 

samping yang tidak diinginkan, (4)  mempunyai produktivitas tinggi, (5)  

produk akhir pada umumnya tidak terkontaminasi sehingga mengurangi biaya 

purifikasi dan mengurangi efek kerusakan terhadap lingkungan (Chaplin dan 

Bucke, 1990). 
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1. Enzim Amilase 

 

 

Enzim amilase termasuk golongan enzim hidrolase. Enzim amilase merupakan 

enzim yang mempunyai aktivitas memecah ikatan-ikatan pada amilum hingga 

terbentuk maltosa (Poedjadi, 1994).  Amilase dapat dikelompokkan menjadi 

tiga yaitu α-amilase, β-amilase, dan glukoamilase (Rahman, 1992). 

 

a. α-Amilase 

Enzim α-Amilase menghidrolisis ikatan α-1,4 glukossidik amilosa, 

amilopektin dan glikogen.  Enzim ini bersifat sebagai endoamilase, yaitu 

enzim yang memecah pati secara acak dari tengah atau bagian dalam 

molekul.  Berat molekul α-amilase rata-rata ± 50 kd.  Enzim ini 

mempunyai rantai peptida tunggal pada gugusan proteinnya dan setiap 

molekul mengandung satu gram atom Ca.  Adanya kalsium yang berikatan 

dengan molekul protein enzim, membuat enzim α-amilase bersifat relatif 

tahan terhadap suhu, pH, dan senyawa seperti urea (Suhartono,1989).   

 

Secara umum α-amilase stabil pada pH 5,5 – 8,0 dan aktivitas optimum 

secara normal berada pada pH 4,8 – 6,5.  Amilase dari Bacillus subtilis 

mempunyai pH optimum 6,0 dan suhu optimum 60
o
C 

(Judoamidjojo,1989). 

 

Hidrolisis amilosa oleh α-amilase terjadi melalui dua tahap, pertama 

adalah degradasi menjadi dekstrin yang terjadi secara acak.  Degradasi ini 

terjadi sangat cepat diikuti dengan menurunnya viskositas dengan cepat.  
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Tahap kedua relatif sangat lambat dengan pembentukan glukosa dan 

maltosa sebagai hasil akhir (Suhartono, 1989). 

 

Aktivitas α-amilase dapat diukur berdasarkan penurunan kadar pati yang 

larut, kadar dekstrin yang terbentuk, dan pengukuran viskositas atau 

jumlah gula pereduksi yang terbentuk (Judoamidjojo dkk., 1989).  Pati 

bereaksi secara kimiawi dengan iodium, reaksi ini terlihat sebagai warna 

biru-kehitaman.  Warna ini terjadi bila molekul iodium masuk ke dalam 

bagian yang kosong pada molekul zat pati (amilosa) yang berbentuk spiral.  

Bila zat pati ini telah diuraikan menjadi maltosa atau glukosa, warna biru 

tidak terjadi karena tidak adanya bentuk spiral (Lay, 1994).  Aktivitas 

enzim α-amilase ditentukan dengan mengukur penurunan kadar pati yang 

larut dengan menggunakan substrat jenuh.  Kejenuhan pati berpengaruh 

terhadap laju reaksi enzimatis.  Apabila larutan pati terlalu jenuh maka 

enzim sulit terdifusi ke dalam larutan sehingga kerja enzim akan terhambat 

(Winarno, 1986).  

 

b. β-Amilase 

β-Amilase (β-1,4 glukan malthohidrolase), memecah pati dari luar molekul 

dan menghasilkan unit-unit maltosa dari ujung non pereduksi pada rantai 

polisakarida.  Bila tiba pada ikatan α-1,6 glukosida seperti yang dijumpai 

pada amilopektin atau glikogen, aktivitas enzim ini akan terhenti.  Enzim 

ini bekerja pada ikatan α-1,4 glukosida dan memiliki pH optimum antara 

 5 – 6. 
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c. Glukoamilase 

Glukoamilase (α-1,4-D-glukan glukohidrolase) memecah ikatan α-1,4 

dalam amilose, amilopektin, dan glikogen dari ujung gula non pereduksi.  

Enzim ini dapat juga menghidrolisis ikatan α-1,6 dan α-1,3, meskipun 

pemecahan ikatan tersebut sangat lambat.  pH optimum enzim ini adalah 

4-5 (Judoamidjojo,1989). 

 

2. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim 

 

 

       Kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 

a)  pH  

Struktur ion enzim bergantung pada pH lingkungan.  Enzim dapat 

berbentuk ion positif dan ion negative (Zwitter ion).  Dengan demikian 

perubahan pH akan mempengaruhi efektivitas bagian aktif enzim dalam 

membentuk kompleks enzim-substrat.  pH yang rendah atau pH yang 

tinggi dapat menyebabkan terjadinya proses denaturasi dan ini akan 

mengakibatkan menurunnya aktivitas enzim (Poedjiadi, 1994). 

b) Suhu 

Suhu yang rendah menyebabkan reaksi kimia berlangsung lambat, 

sedangkan pada suhu tinggi, reaksi kimia akan berlangsung cepat.  Pada 

enzim, suhu yang tinggi menyebabkan terjadinya proses denaturasi.  Hal 

ini menyebabkan bagian aktif enzim terganggu dan dengan demikian 

konsentrasi efektif enzim menjadi berkurang dan kecepatan reaksinya pun 

akan menurun (Martono, 1993). 
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c) Konsentrasi enzim 

Pada suatu konsentrasi substrat tertentu, laju reaksi meningkat secara linier 

dengan bertambahnya konsentrasi enzim (Page, 1997). 

d) Konsentrasi substrat 

Pada konsentrasi enzim tetap dan konsentrasi substrat rendah, kompleks 

enzim-substrat yang terbentuk sedikit (masih banyak enzim bebas/tidak 

berikatan dengan substrat).  Bila konsentrasi substrat diperbesar, maka 

makin banyak substrat yang bereaksi dengan sisi aktif enzim, sehingga 

konsentrasi enzim-substrat makin besar dan menyebabkan meningkatnya 

laju reaksi.  Namun pada batas konsentrasi substrat tertentu, semua enzim 

telah bereaksi dengan substrat (tidak terdapat enzim bebas).  Dalam 

kondisi ini, bertambahnya konsentrasi substrat tidak menyebabkan 

bertambahnya konsentrasi enzim-substrat, sehingga laju reaksinya pun 

tidak meningkat (Poedjiadi, 1994). 

e) Inhibitor 

Inhibitor merupakan suatu zat yang dapat menghambat  reaksi enzimatis.  

Ikatan inhibitor  dengan enzim dapat mengubah kemampuan enzim dalam 

mengikat substrat dan mengubah kemampuan daya katalisator enzim.  

umunya inhibitor akan menyerang sisi aktif enzim sehingga enzim tidak 

lagi berikatan dengan substrat dan tidak memiliki fungsi katalitik. 

f) Waktu inkubasi 

Waktu inkubasi yang dibutuhkan enzim untuk bereaksi dengan substrat 

secara optimum adalah berbeda-beda.  Ada beberapa enzim membutuhkan 

waktu inkubasi yang lama untuk bereaksi dengan substrat. 
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B. Kinetika Reaksi Enzim 

 

 

Kinetika enzim adalah salah satu cabang enzimologi yang membahas faktor-

faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi enzimatis.  Salah satu faktor yang 

mempengaruhi aktivitas enzim adalah konsentrasi substrat.  Konsentrasi 

substrat dapat divariasikan untuk mempelajari mekanisme suatu reaksi enzim, 

yakni bagaimana tahap-tahap  terjadinya pengikatan substrat oleh enzim 

maupun pelepasan produknya (Suhartono, 1989). 

 

Pada konsentrasi substrat yang rendah kecepatan reaksi enzimatik relatif 

rendah.  Kecepatan ini akan terus meningkat dengan bertambahnya 

konsentrasi substrat hingga suatu titik tertentu dimana kecepatan reaksi hanya 

akan meningkat sedemikian kecilnya hingga mendekati garis maksimum, 

walaupun seberapa substrat ditambahkan.  Kecepatan reaksi enzimatik pada 

saat itu disebut dengan kecepatan maksimum (Vmaks).  Pada kondisi ini, enzim 

telah jenuh dengan substratnya dan tidak dapat berfungsi lebih cepat. 

 

Untuk mempermudah menghitung konsentrasi substrat yang diperlukan dalam 

mencapai kecepatan maksimum, digunakan tetapan Michaelis-Menten (KM).  

KM merupakan konstanta yang dapat ditentukan secara eksperimental dengan 

membuat grafik dari nilai aktivitas enzim (V) sebagai fungsi konsentrasi 

substrat [S].  Nilai  KM untuk setiap enzim berbeda.  Konstanta diperoleh 

dengan memasukkan data eksperimental pada persamaan Lineweaver-Burk 

yang bersifat linier yang menggunakan persamaan perhitungan regresi linier.  

Gambar kurva Lineweaver-Burk dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kurva Lineweaver-Burk 

 

C. Stabilitas Enzim 

 

 

Menurut Kazan et al (1996), stabilitas enzim dapat diartikan sebagai 

kestabilan aktivitas enzim selama penyimpanan dan penggunaan enzim 

tersebut, serta kestabilan terhadap senyawa yang bersifat merusak seperti 

pelarut tertentu (asam atau basa), oleh pengaruh suhu dan kondisi-kondisi 

non fisiologis lainnya. 

 

Ada beberapa cara yang digunakan untuk memperoleh  stabilitas enzim yang 

tinggi, yaitu menggunakan enzim yang memiliki stabilitas enzim alami dan 

mengusahakan peningkatan stabilitas enzim yang secara alami tidak atau 

kurang stabil.   
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1. Stabilitas Termal Enzim 

Suhu yang tinggi akan menyebabkan laju reaksi meningkat.  Demikian   

halnya dengan reaksi enzimatik, kenaikan suhu akan mempercepat laju   

reaksi, namun hanya batas tertentu.  Suhu yang terlalu tinggi   

menyebabkan enzim terdenaturasi.  Hal ini menyebabkan laju enzimatik   

menurun.   

 

 Proses inaktivasi enzim pada suhu tinggi dapat berlangsung melalui dua   

 tahap, yaitu: 

a. Adanya pembukaan parsial struktur sekunder, tersier dan kuartener 

molekul enzim. 

b. Perubahan struktur primer enzim karena adanya kerusakan asam 

amino tertentu oleh panas (Ahern dan Klibanov, 1987). 

 

 Biasanya industri menginginkan penggunaan suhu reaksi yang tinggi   

 pada reaksinya.  Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat      

 kontaminasi, masalah-masalah viskositas dan meningkatkan laju   

 reaksi. 

 

2. Stabilitas pH Enzim 

Enzim yang aktif pada pH netral menandakan  enzim mempunyai 

konstanta  disosiasi pada gugus asam maupun gugus basanya, terutama 

pada gugus residu terminal karboksil dan gugus terminal anionnya. 

Enzim memiliki aktivitas maksimum pada kisaran pH optimum, yaitu 
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antara pH 4,5-8,0.  Di  sekitar pH optimum, enzim mempunyai stabilitas 

yang tinggi.  Perubahan  pH lingkungan dapat mempengaruhi keaktifan 

enzim akibat terjadinya  perubahan ionisasi enzim, substrat, atau 

kompleks enzim substrat (Winarno,  1986). 

 

D. Isolasi dan Pemurnian Enzim 

 

 

Menurut Judoamidjojo dkk., (1989), tahapan proses pengisolasian dan 

pemurnian enzim adalah sebagai berikut: 

1. Lisis dinding sel 

Melisis dinding sel dapat dilakukan dengan cara homogenisasi.  Proses ini 

bertujuan untuk mengeluarkan enzim dari sel.  Homogenisasi dapat 

dilakukan dengan alat homogenisator, contohnya lumpang dan waring 

blender. 

2. Sentrifugasi 

Sentrifugasi digunakan untuk memisahkan sel dari enzim ekstraseluler.  

Hasil yang didapat dari sentrifugasi berupa supernatan dan endapan yang 

berada di ujung dasar tabung.  Pada proses sentrifugasi sebaiknya 

dilakukan pada suhu 2-4
o
C.  Hal ini dikarenakan pada prosesnya,  

sentifugasi akan menimbulkan panas yang dapat menyebabkan denaturasi 

pada enzim (Suhartono, 1989). 

3. Fraksinasi dengan ammonium sulfat 

Fraksinasi merupakan proses pengendapan secara bertahap.  Pengendapan 

ini dapat dilakukan dengan penambahan garam seperti natrium klorida, 

natrium sulfat, atau ammonium sulfat.  Pada umumnya garam yang sering 
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digunakan adalah ammonium sulfat  karena kebanyakan enzim tahan 

terhadap garam ini (tidak terdenaturasi, memiliki kelarutan yang besar, 

mempunyai daya pengendapan yang besar, dan mempunyai efek penstabil 

terhadap kebanyakan enzim).  Konsentrasi garam dapat mempengaruhi 

kelarutan enzim.  Semakin tinggi konsentrasi garam, maka kelarutan 

protein enzim akan semakin rendah dalam air. 

4. Dialisis 

Dialisis adalah suatu metode yang digunakan untuk memisahkan garam 

dari larutan protein enzim.  Tahap awal proses dialisis ini, yaitu 

memasukkan larutan enzim yang telah di fraksinasi ke dalam membran  

(selofan).  Jika kantong yang berisi larutan enzim dimasukkan ke dalam 

buffer, maka molekul kecil yang ada di dalam larutan enzim akan keluar 

melewati pori-pori membran.  Hal ini disebabkan distribusi ion-ion yang 

ada di dalam dan di luar kantong dialisis tidak seimbang.  Sedangkan 

molekul protein yang berukuran besar akan tetap berada dalam kantong 

dialisis.  Untuk mencapai keseimbangan maka dapat dilakukan dengan 

cara mengganti larutan buffer secara kontinu sampai ion-ion dalam 

kantong dialisis dapat diabaikan (Lehninger, 1982). 

5. Kromatografi 

Pada proses isolasi dan pemurnian enzim dikenal tiga jenis kromatografi, 

yaitu: 

a. Kromatografi filtrasi gel 

Kromatografi filtrasi gel digunakan untuk memisahkan protein yang 

mempunyai berat molekul tinggi dengan molekul lain yang memiliki 
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berat yang rendah.  Molekul kecil akan masuk ke pori-pori matriks 

sedangkan molekul besar akan diteruskan.  Matriks yang digunakan 

adalah gel, merupakan media pemisah (Suhartono, 1989).   

b. Kromatografi penukar ion 

Prinsip dasar teknik penukar ion adalah memisahkan biomolekul 

berdasarkan muatan ioniknya.  Penukar ion terdiri atas matriks yang 

tidak larut dan gugus bermuatan  yang terikat secara kovalen pada 

matriks.  Gugus-gugus bermuatan berasosiasi dengan “counter ion”.  

Counter ion dapat digantikan secara reversible oleh ion-ion lain yang 

bermuatan sama.  Penukar ion yang bermuatan positif mempunyai 

counter ion yang bermuatan negatif, sehingga disebut penukar anion.  

Sedangkan penukar bermuatan negatif dan mempunyai counter ion 

yang bermuatan positif.   Matriks yang digunakan dapat berupa 

senyawa organik, resin sintetik, polisakarida, dan sebagainya.  Protein 

yang terikat pada penukar ion dapat dielusi dari kolom dengan 

mengubah pH atau konsentrasi garam (Suhartono,1989). 

c. Kromatografi afinitas  

Pada metode ini, pemisahan terjadi karena adanya interaksi spesifik 

diantara pasangan senyawa.  Matriksnya dapat mengenali dan 

mengikat protein target secara spesifik, protein target akan terikat 

secara kovalen pada matriks kolom, yang sebenarnya inert.  Protein 

yang terikat dapat dilepaskan dengan menambahkan larutan 

mengandung molekul yang telah dikenali dan dapat mengikat protein 

target.  Molekul yang ditambahkan bersaing untuk mencapai sisi 
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pengikatan protein, sehingga melepaskan protein dan matriks (Wolfe, 

1993). 

 

Keuntungan menggunakan teknik ini adalah sifat interaksinya yang 

spesifik.  Jumlah adsorben yang dibutuhkan dapat disesuaikan dengan 

jumlah zat yang akan diadsorpsi, partikel-partikel yang terserap dapat 

dilepaskan dengan mudah dan adsorben dapat diregenerasi beberap 

kali (Suhartono, 1989) 

 

E. Bacillus subtilis 

 

 

Bacillus merupakan salah satu mikroba golongan bakteri.  Sebagian besar 

bakteri genus Bacillus pada umumnya hidup di tanah, diantaranya adalah 

Bacillus subtilis, Bacillus lincheniformis, Bacillus megatarium, Bacillus 

pumilis, dan kelompok Bacillus spaericus.  Selain di tanah, beberapa jenis 

bacillus juga ditemukan di lumpur dan di muara yaitu Bacillus firmus dan 

Bacillus lentus.  Selain ditemukan di kedua habitat di atas, ada juga beberapa 

jenis bacillus yang hidup di laut misalnya Bacillus marinus, Bacillus 

cirroflagelosus, Bacillus epiphytes, dan Bacillus filicolonicus (Priest,1993). 

 

Bacillus subtilis merupakan bakteri yang mempunyai spora.  Sporanya 

berbentuk oval atau silinder dan lebarnya tidak melebihi dari sel induknya.  

Mikroorganisme ini bersifat gram positif dan bersifat aerob (Schelege dan 

Schmidt, 1994).  Bacillus subtilis berbentuk batang lurus gram positif 
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berukuran 1,5 x 4,5 μ, sendiri-sendiri atau tersusun dalam bentuk rantai, 

bergerak, dan tidak bersimpai (Gupte, 1990). 

 

F. Amobilisasi 

 

 

Enzim amobil dapat didefinisikan sebagai enzim yang secara fisik 

ditempatkan pada suatu ruang tertentu sedemikian rupa sehingga aktivitas 

katalitiknya masih tetap ada, dan karenanya dapat digunakan kembali 

(Chibata, 1978).  Amobilisasi enzim berarti proses penahanan atau 

penempatan molekul enzim pada fase tertentu yang enzim dapat berinteraksi 

dengannya (Trevan, 1980). 

 

Menurut Wang et al., (1979), penggunaan enzim amobil dalam industri 

mempunyai beberapa keuntungan, di antaranya adalah pemakaian yang dapat 

dilakukan berulang kali, produknya tidak terkontaminasi oleh enzim, 

memudahkan proses pengendalian reaksi, dapat digunakan untuk analisis, dan 

pada proses amobilisasi tertentu dapat meningkatkan stabilitas enzim. 

 

Menurut Chibata (1978), metode untuk amobilisasi enzim dapat 

dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: 

 

1. Metoda penjebakan 

Teknik penjebakan enzim berdasarkan pada penempatan enzim dalam 

kisi-kisi matriks polimer atau membran.  Penjebakan enzim dapat 

dilakukan dalam gel atau serat polimer.  Matriks gel yang dapat 
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digunakan antara lain, adalah poliakrilamida, k-karagen, dan pati.  

Sedangkan serat yang dipakai antara lain, adalah selulosa asetat.  Cara 

penjebakan memberi keuntungan karena secara relatif struktur alami 

enzim tidak mengalami gangguan fisik.  Hal itu disebabkan oleh enzim 

yang tidak berikatan dengan bahan pendukung, sehingga tidak terjadi 

perubahan konformasi enzim atau inaktifasi enzim.  Akan tetapi untuk 

membentuk kompleks antara enzim dengan substrat sangat kecil 

kemungkinannya, karena enzim tidak berada pada permukaan bahan 

pendukung. 

 

Teknik penjebakan enzim dalam mikro kapsul yang berupa membran 

polimer semipermeabel mempunyai keuntungan, yaitu daerah permukaan 

reaksi antara substrat cukup luas.  Tetapi kerugian dalam pemakaian cara 

ini, adalah : (1)  terjadinya inaktivasi enzim selama pembentukan mikro 

kapsul,  (2)  dibutuhkan konsentrasi enzim yang besar,  (3)  adanya 

kemungkinan enzim bergabung dengan dinding membran. 

 

2. Metoda pengikatan (adsorbsi) pada bahan pendukung  

Amobilisasi enzim dengan teknik adsorbsi dapat dilakukan dengan bahan 

pendukung seperti bentonit, silika gel, zeolit, dan alumina.  Ikatan kimia 

yang dapat terbentuk adalah ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, dan gaya 

van der waals yang bersifat lemah sehingga kemungkinan untuk 

merubahnya konformasi enzim secara fisik dapat diabaikan.  Di samping 

itu cara ini mempunyai keuntungan, yaitu dapat membentuk enzim 
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amobil yang lebih banyak dari pada hasil amobilisasi dengan cara lain, 

karena pada cara ini enzim akan berada langsung pada permukaan bahan 

pendukung yang kemungkinan bertemunya enzim dengan substrat lebih 

besar dan akan terbentuk kompleks enzim substrat yang lebih banyak 

pula. 

 

Cara ikatan ion dapat dilakukan dengan bahan pendukung yang 

mengandung residu penukar ion, baik penukar anion maupun penukar 

kation.  Ikatan yang terbentuk relatif lebih kuat daripada adsorbsi 

sehingga kemungkinan perubahan konformasi enzim lebih besar.  Bahan 

pendukung yang dapat digunakan adalah DEAE sellulosa dan karboksil 

metil selulosa (CMC). 

 

Cara ikatan kovalen berdasarkan pada pembentukan ikatan kovalen antara 

enzim dengan gugus reaktif yang terdapat dalam bahan pendukung.  Cara 

ini sukar dilakukan, tetapi enzim amobil yang terbentuk stabil terhadap 

konsentrasi substrat dan ion yang tinggi.  Bahan pendukung yang 

digunakan adalah yang mengandung gugus reaktif seperti NH2, COOH, 

dan CNBr (Chibata,1978). 

 

3. Metoda ikatan silang 

Amobilisasi enzim dengan cara ikatan silang dapat terbentuk antara 

molekul enzim yang berikatan kovalen satu sama lain oleh zat berikatan 

silang seperti glutaraldehida, yang membentuk struktur tiga dimensi yang 
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tidak larut dalam air.  Reagen pengikat silang harus memiliki dua atau 

lebih gugus fungsi.  Reagen pembentuk ikatan silang yang sering 

digunakan adalah glutaraldehida, turunan isosianat, bisdiazobenzidina, 

N,N-etilen bismaleimida, dan N,N-polimetilen bisoodoaseomida.  

Kerugian dalam pemakaian cara ini adalah dapat terjadinya inaktivasi 

enzim akibat pembentukan ikatan antara pusat aktif enzim dengan zat 

pengikat silang (Wiseman, 1985). 

       Posisi enzim dalam berbagai metoda amobilisasi dapat di lihat pada Gambar 2 

                           

 

                  

Gambar 2. Posisi enzim dalam berbagai metoda amobilisasi  

 

Enzim teramobilisasi dapat mengalami perubahan sifat bergantung ke pada 

proses amobilisasinya.  Akibat yang merugikan adalah menurunnya 

aktivitas spesifik enzim, karena adanya efek tahanan difusi yang 

menghalangi bertemunya enzim dengan substrat (Judoamidjojo dkk., 

1989).  Sedangkan akibat yang menguntungkan adalah meningkatnya 
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stabilitas dan daya tahan enzim terhadap lingkungan yang ekstrim 

(Suhartono, 1989). 

 

Perubahan sifat enzim akibat proses amobilisasi antara lain adalah: 

1. Perubahan konformasi molekul enzim, karena adanya reaksi asam amino 

pada molekul enzim dengan senyawa pengikat atau polimer penyangga. 

2. Perubahan stereo kimia dan muatan total pada kisi aktif enzim yang 

mengakibatkan berubahnya daya gabung enzim dengan substrat. 

3. Perubahan nilai KM karena kemungkinan adanya interaksi antara substrat 

dengan molekul penyangga. 

4. Perubahan pH optimum dan kurva aktivitas pH, yang bergantung pada 

muatan polimer penyangga. 

5. Perubahan suhu optimum, karena polimer penyangga yang dapat 

melindungi pengaruh dari luar (Trevan,1980). 

 

 

 

 


