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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH PAPARAN MEDAN MAGNET 0.2 mT PADA ION LOGAM  

Fe dan Zn TERHADAP AKTIVITAS Bacillus sp. DALAM  

MENGHASILKAN ENZIM PROTEASE 

 

 

Oleh 

 

Indah Selfiana 

 

 

Protease banyak dimanfaatkan diberbagai bidang diantaranya industri, kesehatan 

maupun peternakan.  Bakteri dari genus Bacillus telah banyak dikembangkan untuk 

produksi enzim protease dan memiliki keuntungan tersendiri.   Faktor lingkungan 

seperti medan magnet dan ion logam  dapat mempengaruhi aktivitas Bacillus sp. 

dalam menghasilkan enzim.  Fe dan Zn adalah salah satu ion logam yang dapat 

berperan sebagai induktor maupun inhibitor pada pertumbuhan dan aktivitas 

Bacillus sp. dalam menghasilkan enzim protease.  Tujuan penelitian ini adalah: 
1)

 

Mengetahui pengaruh paparan medan magnet 0.2 mT pada ion logam Fe dan Zn 

terhadap aktivitas Bacillus sp. dalam menghasilkan enzim protease. 
2)

 Membedakan 

pengaruh paparan medan magnet 0.2 mT antara ion logam  Fe dan Zn terhadap 

aktivitas enzim protease Bacillus sp.  Penelitian ini dilakukan menggunakan secara 

bertahap. Tahap pertama meliputi isolasi dan seleksi bakteri.  Tahap kedua yaitu uji 

proteolitik pada media padat dengan 6 perlakuan yaitu M0L0, M1L0, M0L1, M1L1, 

M0L2 dan M1L2. Tahap ketiga meliputi produksi enzim potease pada media cair  

dengan 4 perlakuan yaitu M0L0, M1L0, M0L1, M1L1.  Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: 
1)

 Paparan medan magnet 0.2 mT selama 10 menit pada ion logam Fe dan Zn 

berpengaruh terhadap aktivitas Bacillus sp. dalam menghasilkan enzim protease. 
2)

 

Paparan medan magnet 0.2 mT selama 10 menit pada ion logam Fe meningkatkan 

aktivitas enzim dan jumlah sel hidup Bacillus sp. sedangkan paparan medan magnet 

0.2 mT selama 10 menit pada ion logam Zn menghambat aktivitas enzim dan 

pertumbuhan Bacillus sp.  
 

Kata kunci : Protease, Bacillus sp., Medan Magnet, Ion Logam Fe dan Zn. 



ABSTRACT 

 

 

EFFECT OF 0.2 mT MAGNETIC FIELD EXPOSURE OF Fe AND Zn 

METAL IONS ON Bacillus sp. ACTIVITIES TO PRODUCE  

PROTEASE ENZYME 
 

 

By 

 

Indah Selfiana 

 

 

Protease has been widely used in various fields including industry field, health and 

animal husbandry. Bacteria of the genus Bacillus have been developed to produce 

protease and have many advantages.  The environmental factors such as magnetic 

field can also affect the activity of Bacillus sp. to produce enzymes. Fe atoms are 

one of the ferromagnetic compounds that are used as an inductor on Bacillus sp 

growth and activity in producing protease while Zn atoms, that are one of 

diamagnetic group, can be a protease inhibitors. The objectives of this research 

were: 
1)

 Determine the effect of 0.2 mT magnetic field exposure of Fe and Zn metal 

ions on its induction power in the activity of Bacillus sp. to produce protease. 
2)

 

Distinguish the effect of 0.2 mT magnetic field exposure of  Fe and Zn metal ions on 

the activity of the protease by using Bacillus sp. This research was carried out in 

stages. The first phase included the isolation and selection of bacteria. The second 

stage was the proteolysis test on solid media with 6 treatments, M0L0, M1L0, M0L1, 

M1L1, M0L2 and M1L2. The third phase included the production of protease on liquid 

media with 4 treatments, M0L0, M1L0, M0L1, and M1L1. The results showed that: 
1) 

The exposure of 0.2  mT magnetic field 0.2 for 10 minutes at Fe and Zn metal ions 

affected the activity of Bacillus sp. to produce protease. 
2)

 The exposure of 0.2 mT 

magnetic field for 10 minutes at Fe metal ions increased the enzyme activities and 

living cells of Bacillus sp. whereas the exposure of 0.2 mT magnetic field for 10 

minutes at Zn metal ions inhibited the enzyme activity and the growth of Bacillus 

sp. 

 

Keyword: Protease, Bacillus sp., Magnetic Field, Fe and Zn Metal Ions. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  

Bioteknologi semakin berkembang dan dimanfaatkan dalam berbagai 

aspek kehidupan mulai dari bidang kesehatan, pangan, pertanian maupun 

peternakan.  Prinsip-prinsip bioteknologi konvensional yang 

memanfaatkan mikroorganisme secara langsung banyak digunakan dalam 

bidang pangan dan untuk  memproduksi barang atau jasa, sedangkan 

bioteknologi modern yang biasanya memanfaatkan metabolit yang 

dihasilkan mikroba seperti enzim protease banyak digunakan dalam 

berbagai bidang kesehatan, industri maupun peternakan (Said dan Likadja, 

2012).  Beberapa mikroorganisme sangat berperan dan memiliki kelebihan 

tersendiri dalam produksi enzim protease karena dapat memproduksi 

enzim dalam skala besar, waktu  singkat, dan biaya yang relatif murah 

(Kosim dan Putra, 2010).  Contohnya adalah bakteri dari genus Bacillus 

yang terus dikembangkan untuk memproduksi enzim protease (Soeka 

dkk., 2011). 

 

Protease adalah salah satu enzim yang dapat menghidrolisis protein 

menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana seperti peptida kecil dan 

asam amino.  Protease sangat diperlukan dalam semua proses fisiologis 
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organisme sehingga diproduksi baik oleh tumbuhan, hewan maupun 

mikroorganisme (Emanuelle et al., 2013).  

 

Aktivitas  mikroorganisme dalam memproduksi enzim, dapat ditingkatkan 

dengan mengoptimalkan peran berbagai faktor mempengaruhi aktivitasnya 

aktivitasnya seperti: komposisi medium, pH, suhu, sumber karbon dan 

nitrogen (Mubarik, 2010).  Optimasi medium dapat dilakukan dengan 

memberikan treatment tertetu pada medium diantanranya dengan 

perlakuan pemaparan medan magnet.  Induksi medan magnet pada sel 

organisme dapat mengakibatkan konversi energi karena adanya interaksi 

hyperfine yaitu interaksi antara momen magnetik proton dan elektron 

(Dwi, 2013). 

 

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan aktivitas Bacillus 

sp. dalam memproduksi protease adalah dengan memberikan perlakuan 

pada Fe dan Zn.  Fe merupakan nutrisi penting untuk aktivitas 

metabolisme pada hampir semua mikroorganisme karena sebagai kofaktor 

untuk sejumlah enzim (He et al., 2011).   Sedangkan Zn adalah salah satu 

golongan logam transisi yang dapat berperan sebagai inhibitor  protease 

(Vidyasagar et al., 2006).  

 

Fe sebagai bahan ferromagnetik mempunyai resultan medan magnet 

atomik yang besar.  Di dalam Fe banyak elektron yang tidak berpasangan 

sehingga akan menimbulkan medan magnet pada masing-masing spin 

elektronnya (Dilawar et al., 2008).  Sedangkan Zn merupakan ion logam 

transisi yang dapat menurunkan nilai koersivitas (intensitas kemagnetan) 
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suatu bahan sehingga bahan akan bersifat soft magnetic (Sholihah dan 

Zainuri, 2012).  

 

Penelitian tentang peran medan magnet dalam bidang mikrobiologi saat ini 

mulai banyak dilakukan.  Medan magnet dilaporkan dapat mempengaruhi 

aktivitas enzim peroxidase, catalase dan superoxide dismutase  (Lie et al., 

2015).  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohma (2013) menyimpulkan 

bahwa kuat medan magnet 0.1 mT dengan lama paparan 15’36” dapat 

meningkatkan aktivitas enzim α-amilase pada kacang merah dan kacang 

buncis hitam (Phaseolus vulgaris L.).  Sari dkk. (2011) dalam 

percobaannya juga menyatakan bahwa perendaman pada biji dan 

pemaparan medan magnet 0.2 mT dapat meningkatkan ukuran sel 

parenkim, xylem, serta lebar stomata pada tanaman tomat.  Kuat medan 

magnet yang diberikan pada bakteri pun harus tepat karena jika terlalu 

besar atau terlalu kecil justru akan menghambat pertumbuhan bakteri 

tersebut.  Penelitian pada bakteri BWS-S5 (Bakteri Waduk Sermo-Strain 

5) menunjukkan bahwa perlakuan medan magnet 150 G menghambat 

pertumbuhannya (Sutariningsih, 2007).  Penambahan ion logam seperti Fe 

pada media pertumbuhan akan menyebabkan pengaruh medan magnet 

yang lebih besar terhadap bakteri (Nadkarni et al., 2013).   

 

Dalam tesis ini, diajukan penelitian untuk melihat pengaruh paparan 

medan magnet 0.2 mT pada ion logam Fe dan Zn terhadap daya 

induksinya pada pertumbuhan dan aktivitas Bacillus sp. dalam 
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menghasilkan enzim protease.  Ion logam yang digunakan yaitu Fe dan Zn 

dalam bentuk garam FeCl3 dan ZnCl2.  

 

B. Tujuan Penelitian  

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Mengetahui pengaruh paparan medan magnet 0.2 mT pada ion logam  

      Fe dan Zn terhadap aktivitas Bacillus sp. dalam menghasilkan enzim 

protease. 

2) Membedakan pengaruh paparan medan magnet 0.2 mT antara ion 

logam  Fe dan Zn terhadap aktivitas enzim protease Bacillus sp.  

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah:  

1) Memperoleh informasi ilmiah mengenai paparan medan magnet 0.2 

mT pada ion logam Fe dan Zn terhadap aktivitas Bacillus sp. dalam 

menghasilkan enzim protease.  

2) Memperoleh informasi ilmiah tentang perbedaan pengaruh pemaparan 

medan magnet 0.2 mT pada ion logam Fe dan Zn terhadap aktivitas 

enzim protease Bacillus sp.  

 

D. Kerangka Pemikiran 

Protease adalah enzim yang dapat menghidrolisis protein menjadi peptide-

peptida kecil atau asam amino.  Adanya protease dalam sistem pencernaan 

hewan membantu organisme dalam proses penyerapan bahan-bahan 
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pembangun tubuh.  Oleh sebab itu protease juga banyak dimanfaatkan 

dalam industri pakan ternak seperti unggas misalnya.  Perkembangan di 

bidang bioteknologi saat ini memungkinkan memproduksi enzim protease 

dalam jumlah banyak dan waktu yang singkat dengan memanfaatkan 

mikroorganisme salah satunya Bacillus sp..  

 

Medan magnet dapat mempengaruhi aktivitas Bacillus sp. dalam 

memproduksi enzim protease.  Medan magnet dilaporkan dapat 

mempengaruhi aktivitas enzim peroxidase, katalase dan superoxide 

dismutase.  Fe adalah salah satu senyawa ferromagnetik yang digunakan 

sebagai induktor pada  pertumbuhan dan aktivitas Bacillus sp. dalam 

menghasilkan enzim protease.  Fe juga merupakan nutrisi penting untuk 

aktivitas metabolisme pada hampir semua mikroorganisme karena sebagai 

kofaktor untuk sejumlah enzim sedangkan Zn adalah salah satu golongan 

logam transisi yang bersifat diamagnetik dapat berperan sebagai inhibitor 

protease.  Zn merupakan ion logam transisi yang dapat menurunkan nilai 

koersivitas (intensitas kemagnetan) suatu bahan sehingga bahan akan 

bersifat soft magnetic. 

 

Paparan medan magnet 0.2 mT pada ion logam Fe dan Zn akan 

berpengaruh terhadap daya induksinya terhadap pertumbuhan dan aktivitas 

Bacillus sp. sehingga dapat meningkat aktivitasnya dalam memproduksi 

enzim protease.  
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E. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

1) Paparan medan magnet pada ion logam Fe dan Zn meningkatkan daya 

induksinya terhadap pertumbuhan dan ukuran sel Bacillus sp.. 

2) Terdapat perbedaan antara paparan medan magnet pada ion logam Fe 

dan Zn terhadap produksi enzim protease oleh Bacillus sp. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Bacillus sp. 

 

Bacillus sp. adalah bakteri gram positif berbentuk batang, berukuran 0.3 – 2.2 

μ x 127 – 7.0 μm.  Sebagian besar Bacillus sp. motil dengan flagelum lateral 

yang khas.  Bacillus sp. membentuk endospora yang tidak lebih dari satu 

dalam satu sel sporangium.  Metabolisme Bacillus sp. berlangsung baik 

melalui respirasi sejati maupun fermentasi sejati atau kedua-duanya (Pelczar 

dan Chan, 2005 dan Backman et al., 1994). 

 

Bacillus sp. memiliki karakteristik yang unik yaitu mampu membentuk 

endospora dalam kondisi lingkungan yang tercekam.  Spora Bacillus sp. dapat 

bertahan sampai 60 tahun atau lebih pada kondisi yang tidak menguntungkan 

untuk pertumbuhannya (Wong dan Sadller, 1994).  Suhu optimum untuk 

pertumbuhan Bacillus sp. yaitu pada rentang suhu 45 - 60
o
C dengan pH 

optimum antara 5.8 – 7.2 (Habibie dkk., 2013).   

 

Menurut Whitman (2009) Bacillus sp. memiliki klasifikasi sebagai berikut: 

Kingdom : Bacteria 

Phylum  : Firmicutes 

Class  : Bacili 

Ordo  : Bacillales 

Family  : Bacillaceae 

Genus  : Bacillus 
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Spesies  : Bacillus sp.  

 

Beberapa spesies Bacillus bersifat: mesofilik (Bacillus subtilis) bersifat 

termofilik fakultatif (Bacillus coagulans) atau termofilik obligat  (Bacillus 

stearothermophilus) yang sering menyebabkan kerusakan pada makanan 

kaleng.  Beberapa kelompok bakteri di atas mampu menghasilkan metabolit 

sekunder yang dapat menekan pertumbuhan patogen (Backman et al.,1994).  

 

Bacillus sp. mampu menghasilkan enzim ekstraseluler seperti protease, lipase, 

amilase, dan selulase yang dapat membantu proses pencernaan dalam tubuh 

hewan (Wongsa et al., 2007).  Hasil  penelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa bakteri dari genus Bacillus dapat menghasilkan enzim, penelitian 

Tarntip dan Thungkao dalam Yusufa dkk. (2013) menunjukkan bahwa 

beberapa spesies dari genus Bacillus sp. memiliki aktivitas protease.  Bacillus 

licheniformis dapat menghasilkan enzim xilanase dan protease ( Soeka dkk., 

2011).  Bacillus subtilis dapat menghasilkan enzim protease (Kosim dan Putra, 

2009).  Naiola dan Nunuk (2008) berhasil menemukan 8 isolat mikroba 

amilolitik pada nira dan laru dari pulau Timor, Nusa Tenggara Timur yang 

teridentifikasi sebagai Bacillus licheniformis, Chromobacterium sp., 

Lactobacillus, Micrococcus roseus,dan Bacillus coagulans.  Hal ini 

menunjukkan bahwa bakteri dari genus Bacillus memiliki kemampuan dalam 

menghasilkan beberapa enzim termasuk protease.  
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B. Enzim Protease 

1. Pengertian Enzim  

 

Enzim  adalah molekul biopolymer polypeptide yang tersusun dari 

serangkaian asam amino dalam komposisi dan susunan rantai yang teratur 

dan tetap.  Enzim memegang peranan penting dalam berbagai reaksi di 

dalam sel.  Sebagai protein, enzim diproduksi dan digunakan oleh sel 

hidup untuk mengkatalisis reaksi antara lain konversi energi dan 

metabolisme pertahanan sel.  Selain di dalam tubuh, aktivitas enzimatis 

juga dapat terjadi di alam ataupun di dalam bahan makanan.  Sebagai 

katalis,  enzim dapat mengubah kecepatan suatu reaksi kimia namun tidak 

mempengaruhi kesetimbangan akhir reaksi tersebut (Richana, 2002 dan 

Bintang, 2010).   

 

Enzim hanya akan bekerja pada kondisi yang sesuai, seperti pH, suhu, 

konsentrasi, kofaktor serta ada atau tidaknya inhibitor.  Beberapa ion 

logam dapat mempengaruhi aktivitas enzim protease.  Ion logam Cd
2+

 dan 

Hg
2+

 dapat menghambat aktivitas protease (Nailola dkk., 2007). 

Sedangkan beberapa ion logam seperti  Ca, Mg, Zn dan Fe justru 

menginduksi aktivitas enzim protease ( Emmanuelle, 2013).   

 

Penamaan enzim diklasifikasikan berdasarkan tipe reaksi katalisnya. 

Berikut adalah kelompok utama enzim berdasarkan aktivitas reaksi yang 

dikatalisnya yaitu: oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, 

isomerase, dan ligase (Bintang, 2010). 
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2. Enzim Protease 

 

Protease adalah salah satu enzim kelompok hidrolase yang menghidrolisis 

protein menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana seperti peptida 

kecil dan asam amino (Nailola dkk., 2007).  Berdasarkan cara pemotongan 

ikatan peptida, enzim protease dapat dibagi menjadi eksopeptidase dan 

endopeptodase.  Eksopeptidase terdiri atas karboksi-ekso-peptidase yang 

memotong peptida dari arah gugus karboksil terminal dan amino-

eksopeptidase dari gugus amino terminal, sedang endopeptidase memecah 

ikatan peptida dari dalam (Bergman, 1942 dan Mubarik, 2000).   

 

Enzim protease berperan penting pada sistem pencernaan, karena protease 

memecah ikatan peptide dari protein sehingga asam-asam amino yang 

dihasilkan dari pemecahan protein mudah diabsopsi (Soeka dkk., 2011).  

Enzim protease yang diisolasi dari Bacillus sp. dapat dimanfaatkan dalam 

produksi makanan, farmasi, bioremediasi serta dalam industri tekstil untuk 

menghilangkan noda dari bahan yang mengandung protein ( Lou, 2013).  

Enzim protease banyak terdapat di alam, karena protease dapat ditemukan 

baik pada hewan, tumbuhan maupun mikroorganisme (Kurniawan dan 

Muchti, 2011).  Produksi enzim oleh mikroorganisme sangat dipengaruhi 

oleh kondisi optimum lingkungan sekitarnya seperti: komposisi medium, 

pH medium, suhu maupun sumber karbon dan nitrogen pada medium 

tersebut (Sumantha et al., 2006). 

 



11 
 

Enzim protease yang dihasilkan oleh kelompok bakteri termofilik seperti 

Bacillus sp. memiliki aktivitas optimum pada suhu antara 40ºC - 50ºC 

dengan menggunakan kasein sebagai substrat (Kosim dan Putra, 2010).  

Uji pH optimum yang dilakukan pada kisaran 7-10 aktivitas tertinggi 

diperoleh pada pH 8 (Kurniawan dan Muchti, 2011).  Selain suhu dan pH, 

aktivitas enzim protease juga dipengauhi oleh lamanya waktu inkubasi 

yang biasanya mencapai fase pertumbuhan yang stabil berkisar antara 4-6 

hari inkubasi (Nailola dkk., 2007). 

 

C. Pengaruh Medan Magnet terhadap Pertumbuhan dan Aktivitas Mikroba 

 

Medan magnet adalah suatu medan atau lapangan yang dapat menimbulkan 

gaya pada benda atau partikel bermuatan listrik.  Medan magnet alami dapat 

diperoleh dari bumi dengan kutub magnet di Kutub Utara dan Selatan  dan 

dapat pula dihasilkan dari arus listrik yang mengalir dalam kawat (Soesanto, 

1996).  Besarnya nilai medan magnet yang diperoleh dari aliran listrik 

dipengaruhi oleh kuat arus listrik yang masuk.  Semakin besar arus yang 

mengalir semakin besar medan magnet dan nilainya bervariasi sesuai dengan 

daya yang diserap oleh peralatan listrik (Sudarti dkk., 2014). 

 

Induksi medan magnet pada sel biologis dapat mengakibatkan konversi energi 

karena adanya interaksi hyperfine yaitu interaksi antara momen magnetik 

proton dan elektron.  Selain itu, paparan medan magnet dapat memberikan 

tambahan energi bagi sel (Dwi dkk., 2013).  
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Pemberian medan magnet berpengaruh langsung terhadap aktivitas 

metabolisme sel.  Secara umum, medan magnet mempengaruhi arah migrasi 

dan mengubah pertumbuhan, mengubah aliran ionik melalui membran 

sehingga mengakibatkan perubahan kecepatan reproduksi sel (Sudarti dkk., 

2014).  Beberapa peneliti menduga bahwa tempat reaksi medan magnet dalam 

sistem biologi adalah plasma elektromagnetik membran (Setyasih dkk., 2013). 

 

Medan magnet dapat mengubah karakteristik membran sel, mempengaruhi 

reproduksi sel, menyebabkan perubahan pada metabolisme sel serta 

mempengaruhi karakteristik pertumbuhan seperti kualitas mRNA, ekspresi 

gen, sintesis protein dan aktivitas enzim (Setyasih dkk., 2012).  Medan magnet 

juga dapat memberikan pengaruh terhadap aktivitas enzim peroxidase, 

katalase and superoxide dismutase (Lie, 2015).   

 

Kekuatan medan magnet yang diberikan pada bakteri harus tepat karena jika 

terlalu besar justru akan menghambat pertumbuhan bakteri tersebut.  Medan 

magnet dilaporkan dapat membunuh mikroba pathogen yang terdapat di dalam 

bahan makanan seperti Salmonella typhimurium (Sudarti dkk., 2014).  

Menurut Setyasih dkk. (2013) perlakuan  kuat medan magnet yang terlalu 

tinggi dan dalam paparan waktu yang tidak tepat akan menyebabkan 

metabolisme yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan sel atau 

menyebabkan perubahan pada struktur membran.  Penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa pertumbuhan bakteri terhambat secara signifikan dengan 

pemberian perlakuan medan magnet sebesar 150 G ( Sutariningsih, 2012).  

Persentase kematian populasi S. typhimurium cukup tinggi yaitu 33.14% pada 



13 
 

pemberian medan magnet dengan intensitas 646.7 µT, dimana semakin besar 

intensitas yang digunakan maka semakin besar pula kematian jumlah 

mikroorganisme.  Kematian mikroba dikarenakan medan magnet 

menyebabkan rusaknya struktur sel pada mikroba seperti membran sel 

(Sudarti dkk., 2014). 

 

Nascimento et al. (2003) menyatakan terjadi peningkatan pertumbuhan E. coli 

setelah terpapar medan magnet selama 8 jam dikarenakan medan magnet 

memperpendek fase lag dan lebih mempercepat mulainya fase log pada 

pertumbuhan mikroba.  Akibatnya, pada akhirnya fase log akan terjadi lebih 

panjang dan meningkatkan jumlah koloni untuk tumbuh.  Efek medan magnet 

terhadap pertumbuhan dan reproduksi mikroba diklasifikasikan menjadi: (1) 

inhibitory, (2) stimulatory dan (3) none observable (Muchtadi dad Sugiono, 

2013). 

 

Medan magnet juga diketahui dapat mengubah anatomi sel mikroba seperti 

perubahan panjang dan diameter.  Paparan ELF-MF pada Salmonella 

typhimurium menurunkan rata-rata panjang dan diameter sel masing-masing 

dari panjang 6.312 µm menjadi 4.341 µm dan diameter dari 1.535 µm menjadi 

1.148 µm (Sudarti dkk., 2014).  Pada bakteri E. coli dimana terjadi penurunan 

panjang sel E. coli, paparan medan magnet selama 6 jam menurunkan ukuran 

panjang sel sedangkan paparan medan magnet selama 16 jam meningkatkan 

ukuran  panjang sel karena ketebalan dinding sel berkurang dan sebagian besar 

komponen sitoplasma menghilang (Gaafar et al., dalam Sudarti dkk., 2014).  
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Gambar 1. Perubahan Ukuran Sel bakteri akibat ELF-MF: (1) Diameter Sel Normal, 

(2) Panjang Sel Normal, (3) Panjang Sel setelah Terpapar ELF-MF, dan 

(4) Diameter Sel setelah Terpapar ELF-MF (Sudarti dkk., 2014) 

 

 

D. Ion Logam Fe dan Zn 

    

Besi atau Fe adalah salah satu ion logam yang bersifat ferromagnetik.  Unsur 

atau materi yang bersifat feromagnetik dan paramagnetik jika berada di sekitar 

medan magnet akan termagnetisasi yang arahnya searah dengan arah medan 

magnet tersebut (Sutresna, 2006).  

 

Fe merupakan nutrisi penting dalam pertumbuhan optimal suatu sel.  Fe 

bertindak sebagai kofaktor beberapa enzim yang diperlukan untuk proses 

biokimia di dalam sel, termasuk respirasi dan fotosintesis (He et al., 2011).  

Sebagai kofaktor, ion logam dapat berperan sebagai aktivator maupun 

inhibitor.  Mekanisme ion logam dalam meningkatkan aktivitas enzim melalui 

yaitu (a) menjadi bagian integral dari sisi aktif, (b) merubah konstanta 

keseimbangan dari reaksi enzimatis, (c) merubah muatan listrik, (d) mengusir  

1 3 4 2 
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ion inhibitor, (e) menukar ion yang kurang efektif pada sisi aktif enzim atau 

substrat.  Penghambatan ion logam pada aktivitas protease pada konsentrasi 

tertentu berkaitan dengan kekuatan ion yang menpengaruhi struktur tiga 

dimensi dari protein enzim atau protein substrat (Baehaki dkk., 2005).  

 

Bakteri akan lebih mudah memanfaatkan Fe dalam bentuk Fe
2+

, karena Fe
3+

 

perlu diubah terlebih dahulu menjadi Fe
2+

 sebelum digunakan oleh mikroba 

dengan sisa energi yang telah digunakan untuk perumbuhannya (Sutariningsih 

dkk., 2007).  Adinarayana et al. (2003) melaporkan bahwa dengan 

penambahan ion Fe
2+

  dapat meningkatkan stabilitas bakteri Bacillus sp. dalam 

menghasilkan protease alkali.  Akan tetapi jika konsentrasi Fe terlalu tinggi, 

dapat menyebabkan DNA mikroba terdenaturasi.  

 

Zn merupakan ion logam transisi bersifat diamagnetik yang dapat menurunkan 

nilai koersivitas (intensitas kemagnetan) suatu bahan sehingga bahan akan 

bersifat soft magnetic (Sholihah dkk., 2012).  Zn dapat digolongkan sebagai 

salah satu inhibitor enzim protease serin (Vidyasagar et al., 2006).  Ion logam 

Zn menyebabkan pertumbuhan koloni bakteri dan aktivitas enzimatisnya 

menjadi tidak signifikan yang ditunjukkan dengan terbentuknya luas koloni 

dan zona hidrolisis yang sedang (Susanto dan Sopiah, 2003).   

 

Menurut Widowati dkk. (2000), penambahan 0.5 mM; 1 mM dan 1.5 mM 

ZnCl2 pada isolat bakteri Bacillus circulans 9b3 dapat menurunkan, 

meningkatkan dan kembali menurunkan aktivitas protease Bacillus circulans 

9b3 menjadi 91 %, 101 % dan 95 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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penambahan ZnCl2 dengan konsentrasi tertentu dapat menurunkan dan 

meningkatkan aktivitas protease. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A.  Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan pada Januari 2016 - Maret 2016 di Laboratorium 

Mikrobiologi FMIPA Unila dan Laboratorium Botani FMIPA Unila. 

 

B. Alat dan Bahan  

 
Alat yang digunakan antara lain: seperangkat alat gelas, Spectrophotometer  UV 

yang digunakan untuk mengukur aktivitas enzim protease dari Bacillus sp.; 

inkubator untuk menginkubasi bakteri pada suhu yang terkontrol; shaker 

incubator, sentrifuse, laminar airflow untuk perlakuan yang memerlukan kondisi 

aseptik, termasuk inokulasi bakteri; kumparan medan magnet sebesar 0.2 mT 

untuk pemberian paparan medan magnet pada induktor pertumbuhan Bacillus sp. 

 

Bahan yang digunakan antara lain:  isolat bakteri Bacillus sp. yang diisolasi 

dari usus ayam kampung beserta fesesnya.  Media untuk kultur yaitu media 

Mendels yang dimodifikasi (Lampiran 1).  FeCl3  dan ZnCl2 digunakan sebagai 

induktor  untuk memberikan efek lebih dari medan magnet terhadap 

pertumbuhan dan aktivitas Bacillus sp. dalam menghasilkan enzim protease. 
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C. Pelaksanaan  

 

Penelitian ini dilakukan secara bertahap.  Tahap pertama, isolasi dan seleksi 

bakteri.  Tahap kedua, uji proteolitik dan perhitungan Indeks Proteolitik (IP) 

yang terbentuk di sekitar koloni bakteri yang ditumbuhkan  pada media padat 

Mendels yang dimodifikasi.  Media Mendels yang digunakan diberi induktor 

FeCl3 dan ZnCl2 yang dipapar medan magnet 0.2 mT selama 10 menit 

sebelum digunakan.  Konsentrasi FeCl3 dan ZnCl2 yang digunakan masing-

masing secara berurutan adalah 0.01% dan 0.005%.  Tahap ketiga, produksi 

enzim protease pada media cair  Mendels yang dimodifikasi dan diinduksi 

dengan FeCl3 yang dipapar medan magnet 0.2 mT selama 10 menit.  

Perhitungan aktivitas enzim protease dilakukan dengan menggunakan 

spectrophotometer UV pada panjang gelombang 578 nm (Widowati dkk., 

2001). 

 

1. Tahap Pertama   

 

Pada tahap pertama dilakukan isolasi dan seleksi bakteri untuk 

mendapatkan kandidat bakteri dari genus Bacillus yang mampu 

menghasilkan enzim protease. Adapun langkah yang dilakukan adalah 

sebagai berikut:  

a) Isolasi Bakteri 

Bacillus sp. diisolasi dari usus ayam kampung dengan cara memotong 

1 cm usus ayam kampung kemudian dimasukkan  kedalam media cair 

Mendels yang dimodifikasi.  Kultur dipanaskan pada suhu 80
º
C selama 

15 menit untuk membunuh bakteri lain yang tidak diinginkan.  Bakteri 



19 
 

dari genus Bacillus  memiliki spora yang masih dapat bertahan hidup 

pada suhu tinggi (Pelczar dan Chan, 2005 ).  Setelah dipanaskan, 

kultur diinkubasi pada suhu 37
º
C selama 2 x 24 jam. 

 

b) Seleksi Bakteri Penghasil Protease 

Seleksi bakteri penghasil protease dilakukan dengan cara : satu ose 

suspensi bakteri diinokulasikan pada media padat Mendels yang 

dimodifikasi kemudian diinkubasi pada suhu 37
º 
C selama 24 jam.  

Adanya aktivitas Bacillus sp. dalam menghidrolisis protein 

ditunjukkan dengan terbentuknya zona jernih di sekitar koloni bakteri 

(Vijayaraghavan et al., 2013).  

 

2. Tahap Kedua 

 

Pada tahap kedua dilakukan uji proteolitik dan perhitungan Indeks 

Proteolitik (IP) yang terbentuk di sekitar koloni bakteri yang tumbuh pada 

media padat Mendels yang dimodifikasi.  FeCl3 dan ZnCl2 yang telah 

dipapar medan magnet 0.2 mT selama 10 menit digunakan sebagai 

induktor  pada media pertumbuhan. 

a) Uji proteolitik pada media padat Mendels yang dimodifikasi 

Uji proteolitik terdiri dari 6 perlakuan sebagai berikut:  

Perlakuan 1 (M0L0).  Perlakuan M0L0 merupakan perlakuan kontrol 

dimana media padat Mendels yang dimodifikasi tidak diberi paparan 

medan magnet dan tidak diberi induktor.  
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Perlakuan 2 (M1L0).  Perlakuan M1L0  adalah perlakuan dengan 

menggunakan media padat Mendels yang dimodifikasi dan dipapar 

medan magnet 0.2 mT selama 10 menit tetapi tanpa diberi induktor.  

 

Perlakuan 3 (M0L1).  Perlakuan M0L1 adalah perlakuan dengan 

menggunakan media padat Mendels yang dimodifikasi dan diberi 

induktor  FeCl3.  Baik media maupun induktor tidak dipapar medan 

magnet.  

 

Perlakuan 4 (M1L1).  Perlakuan M1L1 adalah perlakuan dengan 

menggunakan media padat Mendels yang dimodifikasi dan diberi 

induktor  FeCl3.  FeCl3 dipapar medan magnet 0.2 mT selama 10 menit 

sebelum digunakan.  

 

Perlakuan 5 (M0L2).  Perlakuan M0L2 adalah perlakuan dengan 

menggunakan media padat Mendels yang dimodifikasi dan diberi 

induktor  ZnCl2.  Baik media maupun induktor tidak dipapar medan 

magnet. 

 

Perlakuan 6 (M1L2).  Perlakuan M1L2 adalah perlakuan dengan 

menggunakan media padat Mendels yang dimodifikasi dan diberi 

induktor  ZnCl2 .  ZnCl2 dipapar medan magnet 0.2 mT selama 10 

menit sebelum digunakan.  

 

Pengamatan keberadaan zona jernih yang terbentuk di sekitar koloni 

bakteri dilakukan saat kultur bakteri diinkubasi selama 10 jam dan 18 

jam pada suhu 37ºC. 
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b) Perhitungan nilai indeks proteolitik (IP) 

Indeks Proteolitik (IP) merupakan ukuran yang menunjukkan nisbah 

antara diameter zona jernih terhadap diameter koloni (Durham et al., 

1987).  Nilai IP isolat ≥3 menunjukkan bahwa isolat memiliki potensi 

besar dan maksimal sebagai sumber protease (Said dan Likadja, 2012).  

Indeks proteolitik dapat dihitung menggunakan rumus:  

   
 

 
 

Ket:  

IP : Indeks Proteolitik 

A  : Diameter koloni 

B  : Diameter Zona jernih (Sumardi dan Dewi, 2010). 

Isolat yang menunjukkan aktivitas enzimatis dengan terbentuknya zona 

jernih di sekitar koloni bakteri dijadikan acuan pada tahap selanjutnya.  

 

3.  Tahap Ketiga 

 

Tahap ketiga adalah produksi enzim protease pada media cair  Mendels 

yang dimodifikasi dan diberi induktor FeCl3 dengan konsentrasi 0.01%.  

Paparan medan magnet sebesar 0.2 mT diberikan pada FeCl3 dengan lama 

waktu pemaparan 10 menit sebelum digunakan.  Uji aktivitas enzim 

protease dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer uv pada 

panjang gelombang 578 nm (Widowati dkk., 2001).    
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a) Produksi Enzim Protease pada Media Cair Mendels yang 

dimodifikasi dan Diberi Induktor FeCl3 0.01% yang dipapar 

Medan Magnet 0.2 mT selama 10 menit 
 

Produksi enzim protease dilakukan dengan menginokulasikan 5 ml 

starter Bacillus sp. pada 45 ml media cair Mendels yang dimodifikasi 

dengan perlakuan sebagai berikut: 

 

Perlakuan 1 (M0L0).  Perlakuan M0L0 merupakan perlakuan kontrol 

dimana media cair Mendels yang dimodifikasi tidak diberi paparan 

medan magnet dan tidak diberi induktor. 

 

Perlakuan 2 (M1L0).  Perlakuan M1L0  adalah perlakuan dengan 

menggunakan media cair Mendels yang dimodifikasi dan dipapar 

medan magnet 0.2 mT selama 10 menit tetapi tanpa diberi induktor.  

 

Perlakuan 3 (M0L1).  Perlakuan M0L1 adalah perlakuan dengan 

menggunakan media cair Mendels yang dimodifikasi dan diberi 

induktor  FeCl3.  Baik media maupun induktor tidak dipapar medan 

magnet.  

 

Perlakuan 4 (M1L1).  Perlakuan M1L1 adalah perlakuan dengan 

menggunakan media cair Mendels yang dimodifikasi dan diberi 

induktor  FeCl3.  FeCl3 dipapar medan magnet 0.2 mT selama 10 menit 

sebelum digunakan. 
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Semua perlakuan kultur diinkubasi dalam inkubator goyang dengan 

kecepatan 120 rpm pada suhu 40ºC dengan lama waktu inkubasi 24 

jam yang disesuaikan dengan penelitian sebelumnya. 

 

Ekstraksi enzim protease dilakukan dengan cara sentrifugasi media 

pertumbuhan bakteri dengan kecepatan 10000 rpm selama 10 menit 

pada suhu 4°C.  Dengan teknik ini, sel akan mengendap oleh adanya 

gaya gravitasi sedangkan enzim tetap terdapat pada supernatan. 

Supernatan diambil sebagai sampel uji aktivitas enzim protease 

(Yusufa dkk., 2013). 

 

b) Uji Aktivitas Protease 

Aktivitas protease diuji dengan mengukur kadar asam amino sebagai 

produk hidrolisis protein susu skim oleh enzim protease (Soeka dan 

Sulistiyani, 2014).  

  

Sebanyak 0.1 ml protease ditambahkan pada campuran yang berisi 0.5 

ml substrat kasein dalam buffer fosfat 0.01 M pH 7 dan diinkubasi 

pada suhu 37
o
C selama 10 menit.  Setelah itu ditambah 0.5 ml TCA 

0.1 M kemudian diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 10 menit, dan 

disentrifugasi dengan kecepatan 10000 rpm pada suhu 4
o
C selama 10 

menit.  Kemudian diambil 0.375 ml supernatan dan ditambah dengan 

1.25 ml larutan Na2CO3 0.4 M dan 0.25 ml pereaksi Folin, diinkubasi 

pada suhu 37
o
C selama 20 menit dan diukur absorbansinya pada 

panjang gelombang 578 nm (Bergmeyer dan Grassl, 1983).  
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Tabel 1. Metode pengujian Aktivitas Enzim Protease 

 
 Blanko 

(ml) 

Standar 

(ml) 

Sampel 

(ml) 

Substrat  Kasein dalam Buffer fosfat  (0.1 M, 

pH 7)  

Enzim  

Tirosin standar 

Aquades 

0.5 

 

- 

- 

0.1 

0.5 

 

- 

0.1 

- 

0.5 

 

0.1 

- 

- 

Inkubasi pada suhu 37ºC selama 10 menit 

TCA (0.1 M) 

Enzim  

Aquades 

0.5 

0.1 

- 

0.5 

0.1 

- 

0.5 

- 

0.1 

Inkubasi pada suhu 37ºC selama 10 menit 

Sentrifugasi 10000 rpm selama 10 menit pada suhu 4ºC 

Supernatan 

Na2Co3 (0.4 M) 

Pereaksi folin (1:2) 

0.375 

1.25 

0.25 

0.375 

1.25 

0.25 

0.375 

1.25 

0.25 

Diamkan selama 20 menit pada suhu 37ºC 

Baca absorbansi pada panjang gelombang 578 nm 

 

Prinsip kerja dari metode Bergmeyer dan Grassl, 1983   yaitu 

kasein yang berfungsi sebagai substrat akan dihidrolisis oleh 

protease dengan bantuan air menjadi peptida dan asam amino.   

Kasein                    peptida + asama amino. 

 

Aktivitas protease dihitung dalam satuan PU (Protease Unit) per ml 

extrak enzim. 

PU= 
       

       
 x 
 

 
 

 

Keterangan : 

PU  : Unit Aktivitas Protease (Unit/ml) 

Asp : Nilai Absorbansi Sampel 

Ast : Nilai Absorbansi Strandar 

Abl : Nilai Absorbansi Blanko 

T : Waktu  

 

 

D. Rancangan Penelitian dan Analisis Data 

Penelitian ini dilakukan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 6 perlakuan masing-masing 3 kali ulangan pada tahap produksi enzim 

Protease 
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protease pada media padat Mendels yang dimodifikasi.  Sedangkan pada tahap 

produksi enzim protease pada media cair Mendels yang dimodifikasi 

dilakukan dengan 4 perlakuan masing-masing sebanyak 5 kali ulangan 

berdasarkan hasil dari tahap sebelumnya.  Semua data yang telah diperoleh 

dianalisis dengan One Way ANOVA, kemudian dilanjutkan dengan uji BNT 

Fisher menggunakan program Minitab 16. 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil pembahasan dalam tesis ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Paparan medan magnet 0.2 mT selama 10 menit pada ion logam Fe dan Zn 

berpengaruh terhadap aktivitas Bacillus sp. dalam menghasilkan enzim 

protease. 

2. Paparan medan magnet 0.2 mT selama 10 menit pada ion logam Fe 

meningkatkan aktivitas enzim dan berbanding lurus dengan jumlah sel hidup 

Bacillus sp..  

B. Saran 

 

Perlu ada penelitian lanjutan mengenai karakterisasi enzim protease dari Bacillus 

sp. yang memiliki aktivitas tertinggi pada penelitian ini yaitu perlakuan M1L1 

untuk mendapatkan informasi lebih spesifik mengenai pengaruh paparan medan 

magnet 0.2 mT pada ion logam Fe terhadap aktivitas Bacillus sp. dan enzim 

protease yang dihasilkan.   
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