
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 
A. Hutan Bakau 

 

Hutan bakau merupakan suatu kelompok jenis tumbuhan yang hidup dengan baik di pesisir 

pantai tropis sampai subtropis yang memiliki fungsi istimewa pada lingkungan yang 

mengandung kadar garam dan bentuk lahan berupa pantai dengan kondisi tanah anaerob 

(Irwanto, 2007).  Hutan bakau tumbuh pada habitat atau kondisi lingkungan yang relatif 

sulit, yaitu lingkungan yang memiliki abrasi air laut tinggi, kadar air yang berubah-ubah 

pada saat pasang dan surut, dan lingkungan yang rawan pencemaran, dimana tanaman lain 

tidak dapat tumbuh dengan baik (Tomlinson, 1999). 

 

Indonesia merupakan tempat komunitas bakau terbaik dan terluas di dunia, lebih kurang 

3,7 juta ha atau 21,8 % dari luas bakau di dunia yang berkisar 15.429.000 ha, dimiliki 

Indonesia.  Hutan bakau berfungsi menjaga daratan dari gerusan ombak serta tempat hidup 

dan berkembang biaknya biota laut, termasuk mikroorganisme.  Hutan bakau merupakan 

ekosistem dengan karakteristik unik, yang memiliki keanekaragaman organisme akuatik 

dan mikroorganisme-mikroorganisme, seperti bakteri, jamur, dan actinomycetes dan 

lumpur adalah salah satu sumber daya lingkungan bakau (Magarvey et al., 2004; Suryanto 

dan Yurnaliza,  2005). 
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B. Mikroorganisme 

 

Sel merupakan unit struktural dan fungsional organisme hidup.  Organisme terkecil terdiri 

dari sel tunggal.  Ada dua kelas utama sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik (Albert et 

al., 1994).  Sel prokariot memiliki struktur sederhana, pertumbuhan selnya cepat dan 

mudah, serta mekanisme yang relatif sederhana dalam proses reproduksi.  Sel prokariot 

bereproduksi dengan cara aseksual yang sangat sederhana. Organisme ini tumbuh hingga 

ukurannya berlipat ganda, kemudian membelah diri menjadi sel anak yang identik 

(Lehninger, 1998).  Sel eukariot merupakan divisi terbesar dari organisme hidup, yaitu 

seluruh organisme yang ada di bumi, termasuk hewan, tumbuhan,  fungi, dan protozoa.  

Termasuk pada sel eukariotik, nukleus dan sitoplasma terdapat sebagai dua kompartemen 

yang terpisah oleh membran inti (Wolfe dan Stephen, 1993). 

 

 

1. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Mikroorganisme 

 

Faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme yaitu suhu, 

konsentrasi substrat, waktu inkubasi, dan pH.  Di dalam proses metabolisme terjadi suatu 

rangkaian reaksi kimia, dimana kenaikan temperatur sampai pada nilai batas tertentu, dapat 

mempercepat proses metabolisme.  Tetapi temperatur tinggi melebihi temperatur 

maksimum akan menyebabkan denaturasi protein dan enzim.  Hal ini akan mengakibatkan 

terhentinya metabolisme (Suriawira, 2003).  Pada dasarnya mikroorganisme dapat tumbuh 

jika kemampuan adaptasi mikroorganisme terhadap perubahan lingkungan sangat tinggi 

(Albert, 1994).  Kemampuan ini dipengaruhi  
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oleh tempat hidup awal mikroorganisme dan tempat mikroorganisme tersebut 

dikembangkan guna untuk pembelajaran. 

 

Nilai pH dari lingkungan juga sangat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme.  Pada 

mikroorganisme tertentu yang hidup pada pH yang tinggi maka mikroorganisme ini tidak 

akan hidup pada pH yang rendah.  Hal ini disebabkan adanya nilai pH yang tinggi maka 

mikroorganisme ini tidak akan dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme (Chan, 

2001).  Konsentrasi substrat juga sangat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. 

Semakin banyak kandungan substrat maka pertumbuhan akan mikroorganisme semakin 

cepat dengan semakin cepatnya perkembangkan fisiologis mikroorganisme. 

 

 

2. Nutrien Bagi Pertumbuhan Mikroorganisme 

 

Mikroorganisme memerlukan nutrien dengan komposisi tertentu untuk tumbuh dan 

membelah diri.  Keperluan nutrien meliputi unsur makro esensial dan unsur mikro asensial.  

Unsur makro esensial terlibat dalam proses metabolisme sel, sedangkan unsur mikro 

esensial digunakan untuk mengaktifkan enzim, mensintesis vitamin, dan berperan dalam 

sporulasi (Suhartono, 1989). Nutrien dasar bagi mikroorganisme harus mengandung sunber 

energi untuk tumbuh seperti unsur karbon, unsur nitrogen dan logam.  Sejumlah mineral 

dan unsur hara terdapat dalam tubuh mikroba untuk menjalankan fungsi khusus yaitu : K, 

Ca, Mg, Fe, Co, Cu, Zn, dan Mo.  Dengan sendirinya kandungan kimiawi ini 

mempengaruhi kebutuhan nutrien untuk menunjang pegadaan sel dan pertumbuhannya 

(Suhartono, 1989). 
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Nutrien yang tergolong sebagai sumber energi diantaranya adalah senyawa hasil oksidasi 

dari lemak, protein, ammonium, karbohidrat, dan gula-gula sederhana, selain itu beberapa 

mikroorganisme dapat memanfaatkan metana dan methanol sebagai sumber energi.  

Kebutuhan akan sumber karbon dipenuhi oleh adanya CO2 atau gula, pati dan karbohidrat 

lainnya (Wang et al., 1978). 

 

Sumber karbon, nitrogen, dan mineral utama fosfat, merupakan zat makanan utama bagi 

pertumbuhan mikroorganisme. Berbagai sumber makanan baik yang bersifat organik 

maupun anorganik tersedia di alam. Pemilihan sumber makanan untuk menumbuhkan 

mikroorganisme yang diinginkan dalam produksi enzim tergantung pada jenis 

mikroorganisme dan kebutuhannya serta ketersediannya di lingkungan industri fermentasi 

dan faktor ekonomis lainnya (Suhartono, 1989). 

 

 

3. Fase Pertumbuhan Mikroorganisme 

 

Pertumbuhan mikroorganisme untuk menghasilkan produk tertentu mempunyai siklus 

pertumbuhan tertentu tergantung produk yang akan dihasilkan. Fase pertumbuhan 

mikroorganisme dibagi menjadi empat diantaranya fase lag (adaptasi), fase eksponensial, 

fase stasioner, dan fase menurun (Dwidjoseputro, 2003). 

 

a. Fase adaptasi, pada saat ini mikroorganisme baru beradaptasi dengan lingkungan 

barunya.  Pada fase ini belum terjadi pembelahan sel dan berlangsung cepat atau lambat 

tergantung jenis mikroorganisme dan inokulum serta kondisi lingkungan. 
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b. Fase eksponensial, pada saat ini mikroorganisme memulai pertumbuhan dan 

pembelahan guna perbanyakan populasinya sesuai kondisi lingkungannya.  Saat ini 

mikroorganisme mengalami pertumbuhan yang tertinggi tetapi tidak berlangsung lama 

karena pertumbuhan dibatasi oleh jumlah nutrien dan penimbunan zat racun sebagai 

hasil metabolisme sekunder. 

 

c. Fase stasioner, pada saat ini mikroorganisme memiliki jumlah yang tidak berimbang 

dengan jumlah substrat sehingga bakteri akan mengalami kematian.  Pertumbuhan 

mikroorganisme terhenti dan terjadi akumulasi produk didalam sel atau media 

fermentasi.  Dengan terakumulasinya produk pada media fermentasi akan mengganggu 

proses sintesis enzim.  Pada fase ini sel-sel menjadi lebih tahan terhadap keadaan 

ekstrim seperti panas, dingin, radiasi, dan bahan kimia. 

 

d. Fase menurun (kematian), pada fase ini sebagian mikroorganisme mulai mengalami 

kematian.  Jumlah sel yang mati semakin lama akan semakin banyak, dan kecepatan 

kematian dipengaruhi oleh kondisi nutrien, lingkungan, dan jenis jasad renik. 

 

Pada setiap fase pertumbuhan mikroorganisme selalu melakukan pembelahan yang bersifat 

mitosis terhadap inti sehingga dapat menghasilkan dua organisme yang morfologis identik 

dan memiliki sifat fisiologis yang identik. 

 

 

 

 

 

 

 

C. Actinomycetes 
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Actinomycetes merupakan mikroorganisme tanah yang memiliki sifat-sifat yang umum 

dimiliki oleh bakteri dan jamur.  Terlihat dari luar seperti jamur (eukariotik), namun 

organisme ini sesuai dengan semua kriteria untuk sel prokariotik, yaitu : dinding selnya 

mengandung asam muramat, tidak mempunyai mitokondrion, mengandung ribosom 70s, 

tidak mempunyai pembungkus nukleus, garis tengah selnya berkisar dari 0,5 – 2,0 μm, dan 

dapat dimatikan atau dihambat oleh banyak antibiotik bakteri (Rao, 1994).  Menurut 

Alexander, 1997, actinomycetes memiliki dinding sel fungi terdiri dari selulosa dan kitin.  

Hal tersebut sejalan dengan Lay dan Hastowo (1992), yang mengatakan bahwa 

actinomycetes merupakan kelompok bakteri bersifat gram positif. 

 

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, berikut merupakan isolat actinomycetes yang ditumbuhakan pada agar 

plate dalam media ISP-2 seperti terlihat pada Gambar 1. Rentang pH dan temperatur yang 

cocok untuk pertumbuhan actinomycetes ini sekitar 6,5 – 8,0 dan 25 – 30
0
C.  Namun, ada  

 

beberapa actinomycetes termofilik yang dapat tumbuh pada temperatur sekitar 55 – 65
o
C 

seperti Thermoactinomycetes dan Streptomycetes. 
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Gambar 1.  Isolat Actinomycetes pada media ISP-2 (Guntari, 2009) 

 

Actinomycetes umumnya terdapat di tanah, tanah kompos, di air tawar maupun air laut.  

Beberapa contoh actinomycetes dari genus Streptomycetes, Micromonospora, 

Nocardioform, dan Actinomaduras diketahui dapat hidup di air laut.  Actinomycetes tidak 

toleran terhadap tanah asam dan jumlahnya menurun pada pH 5,0 (Rao, 1994).  Habitat 

actinomycetes tersebar luas di alam biasanya bersifat aerob, artinya memerlukan oksigen 

bebas, sehingga untuk pertumbuhannya tergantung pada persediaan oksigen.  Tetapi ada 

juga beberapa spesies yang dapat hidup pada keadaan kurang oksigen, dan dijumpai juga 

anggota genus actinomycetes yang bersifat anaerob (Alexander, 1977). 

 

Sumber energi bagi pertumbuhan actinomycetes dapat berupa karbohidrat, asam amino, 

asam lemak, steroid, dan bahan organik lainnya, tetapi beberapa actinomycetes ada yang 

menggunakan selulosa, hemiselulosa sebagai sumber  

 

karbon. Pada umumnya bahan mineral yang dibutuhkan actinomycetes untuk pertumbuhan 

adalah fosfor, kalsium, dan sulfur, sedangkan magnesium, sodium, seng dan besi berperan 

dan dibutuhkan pada reaksi-reaksi tertentu (Volk dan Wheeler, 1993). 
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Menurut jutono (1980), 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. 

 

 

D. Enzim 

 

Enzim adalah biokatalis yang diperlukan oleh semua sel hidup untuk melangsungkan 

berbagai reaksi kimia di dalam, di luar, dan antar sel.  Enzim berfungsi sebagai biokatalis 

untuk reaksi-reaksi pokok metabolisme didalam sel seperti metabolisme protein dan 

metabolisme glukosa (Judoamijojo et al, 1989).   

 

Setiap sel mengandung banyak macam enzim, yang masing-masing mempunyai 

kemampuan serta spesifitas tertentu untuk mengubah suatu molekul kimia menjadi  

molekul lain yang berbeda sifat, dan kimianya (Wirahadikusuma, 1987).  Enzim memiliki 

beberapa keistimewaan dibandingkan katalis kimia dalam reaksinya enzim memiliki 

substrat spesifik tertentu yang dapat dikatalisis, enzim dapat  

 

bekerja pada suhu ruang, pH tertentu, serta tidak menimbulkan masalah pencemaran dalam 

penggunaannya (Judoamijojo et al, 1989). 

 

Berdasarkan tempat kerjanya enzim dapat dikelompokkan dalam enzim intraselluler atau 

endoenzim yang bekerja di dalam sel dan tidak disekresikan keluar sel dan bertujuan untuk 

mengkatalisis reaksi kimia yang terjadi di luar sel.  Enzim ekstraselluler berfungsi 

menghidrolisis senyawa yang berbobot molekul tinggi menjadi senyawa sederhana, 
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sehingga dapat mudah dimanfaatkan oleh mikroba tersebut, oleh karena itu semua enzim 

hidrolase (Judoamijojo et al, 1989). 

 

Klasifikasi enzim terdiri dari dua cara yaitu, penamaan enzim secara trivial atau secara non 

.sistematik misalnya pepsin, tripsin, katalase tidak menerangkan sifat dan macam reaksi 

yang terjadi sedangkan penamaan dan klasifikasi enzim secara sistematik telah ditentukan 

oleh suatu badan internasional bernama : Commission on Enzim of the international union 

of Biochemistry (CEIUB).  Dalam sistim yang baru ini enzim dibagi menjadi sub bagian.  

Dalam beberapa hal tertentu, penanaman trivial masih dipakai, yaitu bila nama 

sistematiknya terlalu panjang.  Klasifikasi enzim CEIUB meliputi nama golongan , nomor 

kode dan cara reaksi yang dikatalisernya dan tiap golongan utama terbagi menjadi 

kelompok kelompok enzim berdasarkan gugus substrat yang diserangnya (Lehninger, 

1988). 

 

 

1. Enzim Amilase 

 

Enzim Amilase ( E.C.3.2.1 ) adalah enzim yang dapat menghidrolisis pati.  Hidrolisis 

enzim oleh amilase pertama-tama menghasilkan polimer berantai pendek  

 

yang disebut dekstrin, kemudian disakarida, maltosa, dan glukosa (Rahman, 1992).  

Berdasarkan penamaan dan klasifikasi secara CEIUB, amilase merupakan enzim kelas 3, 

hidrolase, dan subkelas 2.1, glukosa hidrolase, sehingga dapat ditulis enzim amilase 

(EC.3.2.1) (Lehninger, 1988). 
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Beberapa sel mikroorganisme melepaskan enzim yang berperan di dalam dan di luar sel.  

Fungsi utama eksoenzim adalah untuk melangsungkan perubahan nutrien di lingkungan 

sehingga memungkinkan nutrien tersebut memasuki sel.  Misalnya amilase mengurai pati 

menjadi unit-unit gula yang lebih sederhana (Pelezar, 1986 dalam Mariana, 2003).  Enzim 

amilase termasuk enzim hidrolase, yaitu suatu enzim yang memerlukan air untuk memecah 

pati menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, produk akhir pemecahan berupa glukosa 

seperti terlihat pada Gambar 2.  

 

(C6H10O5)n         +         n(H2O)                                        n(C6H12O6) 

Pati                             air                amilase                   glukosa 

 

Gambar 2. Reaksi penguraian pati yang bereaksi dengan air menghasilkan glukosa dengan 

bantuan amilase  (Winarno, 1986) 

 

Selama ini mikroorganisme penghasil enzim amilase  banyak dihasilkan dari bakteri dan 

jamur, tetapi ternyata actinomycetes juga dapat menghasilkan enzim hidrolase salah 

satunya yaitu amilase.  Selain itu actinomycetes berpotensi menghasilkan  

senyawa metabolit sekunder, enzim selulase,enzim protease dan enzim kitinase (Magarvey 

et al., 2004). 

 

 

 

Pada uji aktivitas dasar hidrolisis pati pada enzim amilase, mikroorganisme ditumbuhkan 

pada media yang mengandung nutrien dan pati.  Mikroorganisme yang mampu membentuk 

amilase dalam media yang mengandung zat pati, akan menghidrolisis pati yang ada pada 

medium uji sehingga terbentuk zona bening di sekitar daerah pertumbuhan mikroorganisme 

dan diberi beberapa tetes iodium, bila medium masih mengandung pati maka akan tampak 
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warna biru kehitaman di sekitar pertumbuhan mikroorganisme, namun bila pati 

terhidrolisis, maka daerah-daerah yang tidak mengandung pati lagi akan tampak jernih 

(Lay, 1994). 

 

 

2. Mekanisme Katalisis Enzim 

 

Enzim dapat mengkatalisi suatu reaksi jika enzim dapat terlebih dahulu membentuk 

kompleks enzim-substrat.  Secara langsung pengikatan enzim dengan substrat pada enzim 

terjadi pada bagian sisi aktif enzim ini dapat digambarkan sebagi proses awal katalisis 

enzim.  Jika enzim telah melakukan pembentukan ikatan antara enzim dengan substrat 

dengan membentuk molekul kompleks enzim substrat, pembentukan molekul ini sangat 

dipengaruhi oleh bentuk dari sisi aktif enzim dan kespesifikan substrat.  Ada dua jenis teori 

yang mendukung dalam penjelasan pembentukkan kompleks enzim substrat, teori pertama 

yang diajukan oleh Fisher yaitu teori “Lock and Key”, seperti yang terlihat pada Gambar 3.  

Pada teori ini kerja katalitik enzim dapat terjadi jika sisi aktif enzim memiliki kecocokan 

dengan substrat.  

 

 

Gambar 3. Mekanisme Reaksi enzim model Lock and Key (Collins, 2001) 

 

Sedangkan teori kedua adalah teori yang diajukan oleh Koshland yaitu teori “Induced Fit”.  

Menurut teori ini kerja katalitik enzim dapat terjadi jika substrat menimbulkan atau 



 16 

menginduksi suatu perubahan bentuk pada bentuk sisi aktif enzim (Fersht, 1977).  Selain 

sisi aktif terdapat juga sisi lain pada enzim yang dapat membentuk ikatan dengan molekul 

lain.  Enzim yang memiliki sisi pengikatan selain sisi aktif inilah yang biasa disebut sebagi 

enzim alosterik seperti terlihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Mekanisme Reaksi Enzim Model Induced Fit (Carr, 2005) 

 

3. Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Enzim 

 

Inhibitor dapat meminimalkan kerja enzim karena membentuk ikatan dengan sisi aktif 

enzim sehingga mengganggu proses pembentukkan dan kestabilan ikatan kompleks enzim-

substrat.  Mekanisme inhibitor yang berkaitan dengan sisi aktif enzim dapat bersifat 

kompetitif dan nonkompetitif.  Inhibitor bersifat kompetitif  

 

jika inhibitor memiliki kemiripan dengan substrat sehingga sisi aktif enzim akan terhalang 

untuk melakukan pengikatan dengan substrat, lain halnya dengan inhibitor nonkompetitif 

yang hanya memilki sedikit kemiripan dengan substrat sehingga sisi aktif masih dapat 

berikatan dengan substrat.  Sedangakan induser adalah suatu zat tertentu yang dapat 

mengaktifkan kerja dari enzim. 

 

Pada proses kerja katalisis enzim suhu inkubasi sangat mempengaruhi kerja dari enzim, 

suhu inkubasi yang lebih tinggi dari suhu optimum kerja enzim dapat menyebabkan 

terjadinya perubahan konformasi sisi aktif enzim yang disebabkan adanya denaturasi 
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protein enzim.  Nilai pH juga dapat mempengaruhi kerja dari enzim adanya perubahan pH 

akan menyebabkan adanya efek zwitter ion, yaitu keadaan dimana pH muatan positif dan 

negatif jumlahnya sama yang dapat mempengaruhi titik isoelektrik protein enzim sehingga 

enzim akan mengalami perubahan konformasi dan perubahan bentuk sisi aktif.  

Konsentrasi substrat juga mempengaruhi aktivitas enzim, pada keadaan substrat yang 

berlebih maka akan terjadi kejenuhan pembentukkan kompleks enzim substrat sehingga 

substrat tidak diubah menjadi produk (Arbianto, 1989). 

 

 

4. Pengukuran parameter reaksi enzim 

 

Didalam perhitungan kinetika reaksi enzim jumlah senyawa yang terlibat perlu diketahui 

untuk memperoleh kesimpulan kuantitatif.  Jumlah enzim yang diperlukan untuk 

mengkatalisi reaksi biokimia jauh lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi substrat 

yang digunakan dan produk yang dihasilkan.   

 

Konsentrasi substrat dan produk biasanya dinyatakan dalam satuan molar, milimolar atau 

mikromolar (Suhartono, 1989).  Menurut perjanjian internasional satu unit aktivitas enzim 

adalah jumlah enzim yang mengakibatkan transformasi satu mikromol (10
-6

 mol) substrat 

permenit pada suhu 25
o
C dalam keadan optimum system tersebut.  Wirahadikusumah 

(1981), menyatakan bahwa aktifitas spesifik adalah jumlah unit aktifitas enzim permiligram 

protein. 

 

 

5. Persamaan Michaelis-Menten 
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Dalam sejarah kinetika enzim yang menjadi tonggak penting adalah penelitian Leonard 

Michaelis dan Menten pada tahun 1913, menghasilkan persamaan Michaelis-Menten.  

Dalam menjalakan aktifitasnya, enzim (E) mula-mula bergabung dengan substrat (S) untuk 

membentuk komplek enzim substrat (ES) dalam reaksi reversible.  Komplek (ES) lalu 

terurai dalam reaksi reversible selanjutnya menghasilkan produk pereaksi (P) dan enzim 

bebas (E) (Lehninger, 1988). 

E  + S                            ES                           E  +  P 

 

Untuk menyatakan hubungan yang tepat antara konsentrasi substrat dengan kecepatan 

reaksi enzimatik.  Michaelis-Menten menyatakan sebagai berikut: 

 

                               V maks [S] 

  Vo  =   

                                Km + [S] 

 

 

 

 

Keterangan : 

Vo          : kecepatan awal 

Vmaks : kecepatan maksimum 

Km          : tetapan Michaelis-Menten 

[S]          : konsentrasi substrat 

 

Pada saat V mencapai ½ Vmaks maka persamaan menjadi 

 

                                     Vmak [S] 

  ½ Vmaks   =      

                                     Km + [S] 

 

  Km + [S] = 2 [S] 
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  Km    = [S] 

 

Jadi Km dapat diartikan konsentrasi substrat yang dibutuhkan untuk mencapai ½ Vmak. 

Harga Km yang tetap untuk keadaan reaksi tertentu (pH dan suhu terentu) merupakan salah 

satu ukuran yang mencirikan enzim tersebut.  Harga Km tidak tergantung kepada 

konsentrasi substrat maupun konsentrasi enzim yang bereaksi (Suhartono, 1989) seperti 

ditunjukan pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Grafik antara V dan [S] pada Persamaan Michaelis-Menten. 

 

6. Grafik linier persamaan Michaelis-Menten 

 

Lineweaver dan Burk pada tahun 1934 dan beberapa peneliti telah mengadakan 

transformasi linier dari persamaan Michaelis-Menten tersebut menjadi : 

 

              1           Km      1        1 

             =             +            

              V Vmaks      Vmaks      S 

 

 

Pemetaan 1/V terhadap 1/S berdasarkan Lineweaver-Burk 
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Gambar 6. Grafik Lineweaver-Burk. 

 

Grafik pada gambar 6 dikenali sebagi Grafik Lineweaver-Burk. Grafik ini digunakan secara 

luas dalam menghitung nilai-nilai Km dan Vmaks dari suatu reaksi enzimatis (Suhartono, 

1989). 

 

 

E. Isolasi Dan Pemurnian Enzim 

 

Dalam pengerjaan isolasi, hal yang harus diperhatikan adalah lokasi enzim tersebut pada 

organisme.  Menurut lokasinya, enzim dapat bersifat intraseluler yaitu enzim yang 

sekresikan oleh organisme dan bekerja di luar sel organisme tersebut (Chan dan Pelezar, 

1998).  Ekstraksi enzim ekstraseluler lebih mudah daripada yang  

 

intraseluler, karena tidak memerlukan pemecahan sel.  Disamping itu, enzim yang 

dikeluarkan dari sel mudah dipisahkan dari pengotor lain dan tidak banyak bercampur 

dengan bahan-bahan isi sel lainnya (Gumbira, 1987).  Tahapan proses isolasi serta 

pemurnian enzim yang paling dasar menurut Darwis dan Sukara (1990) serta  Judoamijojo 

et al (1989) adalah sebagai berikut 

 

a. Lisis dinding sel 
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Proses ini bertujuan untuk mengeluarkan enzim dari sel atau konstituen seluler.  Pada 

proses ini diperlukan perusakan atau penghancuran dinding sel secara fisik, mekanik, atau 

kimiawi.  Proses ini dilakukan untuk mengeluarkan enzim intraseluler dari dalam sel. 

 

b. Sentrifugasi (pemusingan) 

Molekul-molekul dengan berat molekul tinggi dapat mengendap dengan cepat bila 

disentrifugasi dengan kecepatan tinggi.  Kecepatan pengendapan molekul bergantung pada 

beberapa faktor seperti besar molekul, bentuk molekul, dan viskositas larutan.  Tetapi 

kecepatan pengendapan molekul tersebut sangat bergantung pada berat molekulnya.  Makin 

besar berat molekulnya maka akan semakin cepat suatu zat terendapkan. 

 

c. Fraksinasi 

Cara pemurnian enzim yang umum dilakukan adalah dengan proses pengendapan bertahap 

atau biasa disebut fraksinasi.  Pengendapan protein yang sering dilakukan adalah 

pengendapan dengan senyawa elektrolit menggunakan garam ammonium  

 

sulfat.  Penambahan senyawa elektrolit kedalam larutan enzim akan menyebabkan 

menurunnya kelarutan enzim tersebut, sehingga terbentuk endapan protein.  Garam 

amonium sulfat sering digunakan dalam pengendapan enzim dan protein.  Hal ini 

disebabkan kebanyakan enzim tahan terhadap garam tersebut, memiliki daya pengendapan 

yang cukup besar, mempunyai efek penstabil terhadap kebanyakan enzim (Soedigdo, 

1998).  Selain itu, garam ammonium sulfat memiliki kelarutan yang besar dalam air, dapat 

diperoleh dalam bentuk yang sangat murni, dan murah (Reed et al, 1998). 
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Penambahan ammonium dilakukan dengan meningkatkan kejenuhan dari larutan enzim.  

Pembagian fraksinya sebagai berikut: (0-20)%jenuh; (20-40)%jenuh; (40-60)%jenuh; (60-

80)%jenuh; (80-100)%jenuh. Pengendapan ini dikenal sebagai salting out. 

 

d. Dialisis 

Pada isolasi enzim sering dilakukan dialisis untuk memisahkan protein atau enzim dari ion-

ion (garam) dengan menggunakan membrane berdasarkan difusi.  Proses ini terjadi karena 

adanya perbedaan tekanan osmosa antara cairan yang ada di dalam membran dengan cairan 

yang berada di luar membran.  Membran yang digunakan adalah selofan berbentuk selang. 

 

Sampel dimasukkan ke dalam kantung selofan, kemudian kantung tersebut dimasukkan ke 

dalam larutan buffer.  Molekul dengan berat molekul lebih kecil dari  

 

 

20000 dalton dapat melewati membran, sedangkan molekul dengan berat molekul yang 

lebih besar akan tertahan di dalam.  Molekul-molekul kecil akan terdifusi keluar dari 

membran sampai tekanan osmotic antara sample dan buffer yang digunakan telah seimbang 

(Reed et al, 1998).  Sehingga buffer atau air di luar membrane dialysis harus diganti 

beberapa kali supaya semua ion dalam larutan dapat dihilangkan (Lehninger, 1998). 

 

 

F. Karakterisasi Enzim 

 

Kebutuhan industri terhadap enzim yang semakin meningkat dan bervariasi selain 

menuntut adanya upaya peningkatan produksi jumlah enzim, juga mengharuskan adanya 

usaha untuk mengkarakterisasi enzim yang diproduksi agar dapat diaplikasikan pada 
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kondisi yang tepat sehingga aktivitas enzim maksimum. Sebagian besar proses 

karakterisasi yang dilakukan berdasarkan penentuan pH, suhu, dan jenis substrat (Long-Liu 

et al, 1998).  

 

Tingkat aktivasi enzim di pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain suhu, konsentrasi 

protein, kondisi buffer dan penambahan ion-ion tertentu (McDonald, 1996).  Untuk 

menjaga stabilitas aktivitas enzim hal yang perlu diperhatikan adalah integritas struktur tiga 

dimensi dari sisi aktif.  Selain itu juga harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

stabilitas enzim antara lain suhu, kekuatan ion, pH, buffer, ada atau tidaknya substratnya 

konsentrasi protein, waktu inkubasi dan ada atau tidaknya activator dan inhibitor (Long-Liu 

et al, 1998).  Faktor pH perlu diperhatikan didalam karakteristik enzim karena perubahan 

pH pada reaksi enzim  

 

sangat mempengaruhi stabilitas enzim, aktivitas enzim terhadap activator dan inhibitor, 

aktivitas enzim terhadap substrat dan kecepatan konversi substrat menjadi produk 

(Suhartono, 1989). 

 

 

 

 


