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ABSTRAK

PRODUKSI DAN PENGUJIAN AKTIVITAS AMILASE
Burkholderia cepacia TERHADAP SUBSTRAT YANG BERBEDA

Oleh

Melisha

Pati atau amilum merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk
menyimpan kelebihan glukosa sebagai produk fotosintesis. Burkholderia cepacia
merupakan bakteri yang mampu menghidrolisis pati, karena bakteri tersebut
memiliki enzim amilase. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pemberian substrat yang berbeda terhadap pertumbuhan, indeks amilolitik dan
aktivitas enzim amilase bakteri B. cepacia. Penelitian ini menggunakan rancangan
acak lengkap dengan 3 perlakuan (substrat daun singkong, daun pepaya dan sente)
dengan 3 ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bakteri B. cepacia
mampu hidup dengan baik pada substrat daun pepaya. Pemberian substrat daun
sente  memberikan pengaruh terhadap indeks amilolitik yang ditunjukkan dengan
adanya zona bening sebesar 9,8 mm. Aktivitas enzim amilase pada penelitan ini
adalah 101,8 unit dan konsentrasi protein sebesar 0,094 mg/ml.

Kata kunci : Burkholderia cepacia, pati, enzim, amilase, protein



ABSTRACT

PRODUCTION AND ACTIVITY ASSAY OF Burkholderia cepacia
TO DIFFERENT SUBSTRATES

By

Melisha

Starch is the main ingredient that is produced by plants to save excess glucose as a
product of photosynthesis. Burkholderia cepacia is a bacterium which is able to
hydrolyze starch, because B. cepacia have the enzyme amylase. This study was
aimed to determine the effect of different substrates on growth, the amylolytic
index and amylase enzyme activity of the bacterium B. cepacia. This study used a
completely randomized design with 3 treatments (substrate cassava leaf, papaya
leaf and sente leaf) with 3 replications. The results showed that the bacterium B.
cepacia was able to live well on papaya substrates. Sente leaf substrate gave effect
to amylolytic index that was indicated by a clear zone was 9.8 mm. Amylase
enzyme activity in this research was 101.8 units and the protein concentration was
0.094 mg / ml.

Keywords : Burkholderia cepacia, starch, enzyme, amylase, protein
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari serat kasar dan

bahan bebas tanpa nitrogen (BETN). Unsur-unsur karbohidrat terdiri dari karbon,

hidrogen dan oksigen dalam perbandingan yang berbeda-beda (Gufran dan Kordi,

2010). Karbohidrat merupakan salah satu komponen sumber energi dalam pakan.

Selain itu berperan dalam menghemat penggunaan protein sebagai sumber energi

(Afrianto dan Liviawaty, 2005).

Ikan gurame mempunyai sifat omnivora yang berkecenderungan herbivora

sehingga dapat mencukupi kebutuhan makannya dengan mengkonsumsi pakan

yang mengandung karbohidrat 20-30% yang berasal sari pakan berbentuk pellet

dan dedaunan hijau (Alfin et al., 2014). Kemampuan ikan untuk memanfaatkan

karbohidrat bergantung pada kemampuannya untuk menghasilkan enzim amilase

(Mujiman, 1991).

Enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalis yang bekerja

secara efisien dan spesifik (Singleton dan Sainsbury, 2006). Enzim dihasilkan

oleh semua makhluk hidup untuk mengkatalisis reaksi biokimia dalam tubuh

makhluk hidup tersebut sehingga reaksi-reaksi itu dapat berlangsung lebih cepat

(Sianturi, 2008). Enzim amilase merupakan enzim yang menghidrolisis molekul

pati untuk memberikan produk yang bervariasi termasuk dekstrin dan polimer-

polimer kecil yang tersusun dari unit-unit glukosa (Windish dan Mhatre, 1965).

Amilase didapatkan dari berbagai macam sumber seperti tanaman, hewan dan

mikroorganisme (Purwandani et al., 2012).

Salah satu mikroorganisme yang dapat menghasilkan enzim amilase

adalah bakteri amilolitik. Bakteri amilolitik merupakan bakteri yang memproduksi

enzim amilase dan memecah pati (Frazier dan Westhoff, 1988). Arief et al.

(2010) melaporkan bahwa spesies Pseudomonas sp., Pseudomonas pseudomallei

merupakan bakteri yang dapat menghasilkan enzim amilase karena mampu

mendegenerasi karbohidrat yang dibuktikan dengan terbentuknya halo pada media

Bushnell Hass (BH) yang ditambahkan amilum sebagai indikator kerja.
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Pseudomonas cepacia (kini dinamakan Burkholderia cepacia) merupakan

mikroorganisme berupa bakteri yang dapat menghidrolisis substrat karbohidrat

yang dibuktikan dengan adanya zona bening di sekitar isolat. Hal ini dapat

diasumsikan bahwa B. cepacia mengandung enzim amilase yang mempunyai

kemampuan menghidrolisis karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana

(Alfin et al., 2014).

Berdasarkan kemampuannya dalam menghidrolisis karbohidrat maka

enzim amilase tersebut harus diketahui aktivitasnya sehingga diperoleh hasil akhir

berupa unit/mg protein enzim yang dapat membantu ikan gurame dalam

memanfaatkan sumber karbohidrat untuk mempercepat proses pertumbuhannya.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mempelajari pengaruh pemberian substrat yang berbeda terhadap

pertumbuhan bakteri B. cepacia dan waktu produksi enzim amilase B.

cepacia

2. Mempelajari pengaruh pemberian substrat yang berbeda terhadap indeks

amilolitik B. cepacia

3. Mempelajari aktivitas enzim amilase kasar B. cepacia dan kadar protein

enzim amilase B. cepacia.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan informasi

baru tentang pemanfaatan bakteri B. cepacia sebagai sumber penghasil enzim

amilase sehingga dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu

mempercepat pertumbuhan ikan gurame.

1.4 Kerangka Pikir

Ikan gurame memiliki potensi untuk dibudidayakan secara komersial

karena mempunyai nilai ekonomis tinggi. Akan tetapi, masih banyak ditemukan

kendala dalam usaha budidayanya, antara lain pertumbuhannya yang relatif
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lambat dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya (Rasmawan, 2009). Laju

pertumbuhan yang rendah dapat disebabkan oleh kurangnya efisiensi pemanfaatan

energi dan materi di dalam pakan sehingga energi yang tersedia tidak cukup untuk

pertumbuhan (Kurnia, 1997).

Buwono (2000) menyatakan bahwa pakan memiliki fungsi utama sebagai

penyedia energi bagi aktivitas sel-sel tubuh. Kandungan gizi dalam pakan dapat

berupa karbohidrat, lemak dan protein yang berfungsi sebagai sumber energi.

Pengunaan karbohidrat untuk menggantikan protein dan lemak sebagai sumber

energi dapat dimaksimalkan untuk mengurangi biaya pakan karena karbohidrat

merupakan sumber energi yang murah dan dapat menggantikan sumber energi

protein yang lebih mahal.

Ikan gurame membutuhkan pakan dengan komposisi protein 30-32% dan

karbohidrat 20-30% yang berasal dari pakan berbentuk pellet dan dedaunan hijau.

Dedaunan hijau ini banyak mengandung karbohidrat terutama karbohidrat berupa

BETN dan serat kasar. Daun keladi dan kangkung yang sering dikonsumsi ikan

gurame banyak mengandung karbohidrat kompleks seperti pati (Cahyoko, 2011).

Nutrien (protein, karbohidrat, dan lemak) akan dicerna jika sesuai dengan

ketersedian enzim pencernaan sehingga jumlah energi yang dapat digunakan

untuk pertumbuhan berkaitan dengan kemampuan ikan dalam mencerna pakan.

Rendahnya kemampuan ikan gurame dalam memanfaatkan karbohidrat pakan

pada tingkat pencernaan disebabkan oleh rendahnya aktivitas enzim amilase

dalam saluran pencernaan (Handayani, 2006).

Salah satu upaya untuk mengingkatkan enzim amilase adalah dengan

memanfaatkan bakteri pencernaan yang dapat menghasilkan enzim amilase.

Penyeleksian bakteri yang dapat menghasilkan enzim amilase dilakukan dengan

cara pengujian aktivitas enzim dengan substrat karbohidrat (Aslamsyah, 2009).

Penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengetahui jenis bakteri yang

berada dalam saluran pencernaan ikan gurame. Berdasarkan penelitian Alfi et al.

(2014) bakteri dalam saluran pencernaan ikan gurame yang dapat menghasilkan

enzim amilase adalah Burkholderia cepacia.
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Bakteri B. cepacia dapat ditemukan di dalam tanah, air dan akar tanaman.

B. cepacia diketahui dapat bertahan hidup di dalam air selama 1 tahun (Supriadi,

2006) sehingga berpotensi masuk dalam tubuh ikan gurame melalui media air dan

tanah pada kolam budidya. Bakteri B. cepacia memiliki sifat hidrokarbonoklastik

yaitu mampu mendegradasi beberapa jenis karbon (Nursyirwani dan Kathy,

2007). Namun sampai saat ini belum diketahui bagaimana aktivitas B. cepacia

terhadap jenis karbohidrat yang berasal dari pakan ikan. Oleh karena itu,

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas amilase B. cepacia terhadap

substrat yang berbeda (Gambar 1).

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Pertumbuhan lambat

Sebagian besar pakan mengandung karbohidrat

Isolasi bakteri penghasil enzim amilase pada
usus ikan gurame

Produksi dan ekstraksi enzim

Uji indeks amilolitik

Uji aktivitas enzim amilase

Pertumbuhan ikan meningkat

Penentuan substrat yang optimal

Uji patogenitas (Postulat Koch)

Uji penambahan enzim pada pakan ikan

Uji daya hambat

Ikan gurame
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1.5 Hipotesis

Hipotesis perlakuan yang digunakan yaitu :

1. H0 = Tidak ada pengaruh pemberian substrat yang berbeda terhadap

pertumbuhan bakteri B. cepacia

H1 = Ada pengaruh pemberian substrat yang berbeda terhadap pertumbuhan

bakteri B. cepacia

2. H0 = Tidak ada pengaruh pemberian substrat yang berbeda terhadap waktu

produksi enzim amilase

H1 = Ada pengaruh pemberian substrat yang berbeda terhadap waktu

produksi enzim amilase

3. H0 = Tidak ada pengaruh pemberian substrat yang berbeda terhadap indeks

amilolitik

H1 = Minimal ada satu pengaruh pemberian substrat yang berbeda terhadap

indeks amilolitik
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II. METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2016, bertempat

di Laboratorium Perikanan, Jurusan Perikanan dan Kelautan, Fakultas Pertanian,

Universitas Lampung. Uji proksimat substrat dilakukan di Laboratorium Analisis

Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Sedangkan untuk

menghasilkan supernatan enzim, sentrifugasi dilakukan di Laboratorium Biomass,

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung.

2.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian mulai dari produksi sampai

pengujian aktivitas  enzim amilase disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Alat-alat yang digunakan dalam Penelitian

No Nama Alat Spesifikasi/Merk Kegunaan

1 Tabung erlenmeyer AGC IWAKI 250 ml Sebagai wadah media
pertumbuhan bakteri

2 Tabung reaksi IWAKI pyrex Sebagai wadah mereaksikan
bahan kimia dan
pengembangbiakan bakteri

3 Cawan petri - Sebagai wadah media
pertumbuhan bakteri

4 Bunsen - Untuk membantu proses
sterilsasi lingkungan

5 Jarum ose - Untuk mengambil dan
menanam bakteri pada
media

6 Autoklaf Wids 23 Untuk mensterlisasikan alat
dan bahan penelitian

7 Spreader - Untuk meratakan larutan
pada media cawan petri

8 Timbangan digital Boeco Germany Untuk menimbang bahan
yang akan digunakan dalam
penelitan
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No Nama Alat Spesifikasi/Merk Kegunaan

9 Inkubator Froilabo Tempat menyimpan hasil
penanaman bakteri

10 Mikropipet - Untuk memindahkan larutan
yang bervolume kecil

11 Hot plate stirer Stuart Untuk menghomogenkan
larutan

12 Pipet tetes - Untuk membantu
memindahkan larutan

13 Laminar air flow Nuaire, Model No.
NU-1264DDE

Untuk preparasi alat dan
bahan agar tidak
terkontaminasi

14 Spektrofotometer Thermo Scientific
Genesys 20

Untuk mengukur absorbansi
larutan dan pertumbuhan
bakteri

15 Shaker Boeco Germany
PSU-15i

Untuk menghomogenkan
media dan bakteri

16 Sentrifugasi Hybrid Refrigerated
Centrifuge CAX-370

Untuk memisahkan padatan
dan larutan (supernatan)

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu isolat bakteri B.

cepacia dan beberapa bahan kimia yang disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Bahan-bahan yang digunakan dalam Penelitian

No Nama Bahan Kegunaan

1 Daun singkong Sebagai sumber karbohidrat dalam
media

2 Daun pepaya Sebagai sumber karbohidrat dalam
media

3 Daun sente Sebagai sumber karbohidrat dalam
media

4 Glukosa Sebagai bahan pembuatan kurva
standar glukosa

5 BSA Sebagai bahan pembuatan kurva
standar BSA

6 Amilum Sebagai bahan dalam uji kemampuan
enzim amilase

7 Media NA (Nutrient Agar) Sebagai media pertumbuhan bakteri
pada peremajaan bakteri
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No Nama Bahan Kegunaan

8 Media NB (Nutrient Broth) Sebagai media untuk pengenceran

bakteri

9 Akuades Sebagai pelarut dalam pembuatan

media dan larutan kimia lainnya

10 Media MSM (minimal synthetic

medium)

Sebagai media minimal untuk

pertumbuhan bakteri

11 Reagen DNS (Dinitrosalcylic

acid)

Sebagai pereaksi untuk

menghasilkan gula pereduksi

12 Lugol’s iodine Sebagai larutan untuk menguji

aktivitas amilolitik

13 Pereaksi lowry A Sebagai pereaksi dalam penentuan

kadar protein enzim amilase

14 Pereaksi lowry B Sebagai pereaksi dalam penentuan

kadar protein enzim amilase

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Tahap Persiapan

a. Sumber Isolat

Isolat bakteri B. cepacia diperoleh dari usus ikan gurame yang

dipreparasi oleh Alfin et al. (2014).

b. Pembuatan Substrat

Substrat yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari karbohidrat

yang terdapat pada daun singkong, daun pepaya dan daun sente. Preparasi

substrat menjadi tepung yaitu dengan cara daun singkong, daun pepaya

dan daun sente diambil dan disortasi untuk memisahkan kotoran dengan

cara membuang bagian-bagian pelepah daun dan tangkai daun. Kemudian

pencucian dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang masih melekat

dengan menggunakan air mengalir, selanjutnya pengeringan dilakukan
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dengan cara dikering anginkan atau tidak kena cahaya matahari langsung

atau pada suhu kamar ±25⁰C sampai kadar air ≤ 10 %. Proses selanjutnya

yaitu penggilingan/penepungan yang dilakukan dengan menggunakan

mesin penepung.

2.3.2 Tahap Pelaksanaan

a. Analisis Proksimat

Analisis proksimat untuk substrat daun singkong, daun pepaya dan

daun sente meliputi kadar air dengan metode thermogravimetri, kadar abu

dengan metode pengabuan tanur, kadar protein dengan metode kjedahl,

kadar lemak dengan metode soxhlet, kadar karbohidrat dan pati dengan

cara by difference (Lestari et al., 2013).

b. Peremajaan dan Ekstraksi Isolat Bakteri B. cepacia

Peremajaan isolat bakteri dilakukan pada media nutrien agar (NA).

Media NA ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam erlenmeyer dan

ditambahkan aquades. Bahan-bahan tersebut kemudian dipanaskan di atas

hot plate stirer sampai mendidih. Setelah itu disterilisasi dalam autoklaf

selama 2 jam pada suhu 121oC pada tekanan 1 atm. Kemudian didinginkan

dan dituang ke dalam tabung reaksi. Inokulasi bakteri dilakukan dengan

cara menempatkan 1 ose biakan ke dalam tabung reaksi miring secara

aseptik, kemudian inkubasi pada suhu 27-28oC selama 24-48 jam. Isolat

bakteri siap untuk produksi enzim. Ekstraksi isolat bakteri dilakukan

dengan cara kultur cair bakteri disentrifuge selama 15 menit dengan

kecepatan 8.000 rpm. Supernatan yang mengandung ekstrak dari enzim

amilase kasar diambil untuk diuji aktivitasnya (Sumrin et al., 2011).

c. Produksi Bakteri B. cepacia

B. cepacia dikultur pada media MSM cair (minimal synthetic

medium) yang ditambahkan 0,5% sumber karbon (daun singkong, daun

pepaya dan daun sente). Media terdiri dari 0,1 % K2HPO4, 0,01%
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MgSO4.7H2O, 0,1% NaCl, 0,7% (NH4)2SO, 0,05% ekstrak ragi (Chasanah

et al., 2011).

Isolat bakteri diambil dan diinokulasi pada media awal berupa 20

ml MSM cair, kemudian dishaker dengan kecepatan 100 rpm pada suhu

27-28oC selama 24 jam. Selanjutnya diambil 10% hasil kultur dipindahkan

pada media produksi berupa 80 ml MSM cair, kemudian dishaker dengan

kecepatan 100 rpm pada suhu 27-28oC. Kepadatan bakteri dihitung dengan

mengukur absorbansi menggunakan spektrofotometer pada panjang

gelombang 600 nm.

d. Indeks Amilolitik (IA)

Bakteri hasil isolasi diuji kemampuannya dalam menghidrolisis

karbohidrat dengan cara membuat media MSM padat yang ditambahkan

1% substrat karbohidrat (daun singkong, daun pepaya dan daun sente).

Potongan kertas cakram steril direndam pada biakan kultur bakteri selama

1 jam. Potongan kertas cakram diletakkan pada media MSM kemudian

diinkubasi pada suhu 27-28oC selama 66 jam. Setelah inkubasi, larutan

lugol’s iodine dituang di atas kultur. Adanya aktivitas enzim amilase

ditunjukkan dengan terbentuknya zona bening di sekitar koloni.

e. Pengujian Aktifitas Enzim Amilase Kasar

Isolat bakteri dikultur pada MSM cair  yang telah ditambahkan

0,5% substrat daun pepaya selama 66 jam. Kemudian kultur cair bakteri

disentrifuse dengan kecepatan 8000 rpm selama 15 menit pada suhu 4oC.

Supernatan yang dihasilkan kemudian diambil 3 ml dan dimasukkan ke

dalam tabung reaksi lalu ditambahkan dengan 1 ml larutan amilum 1% dan

diinkubasi selama 60 menit pada suhu 27-28oC. Reaksi dihentikan dengan

menambahkan 2 ml reagen DNS. Kemudian tabung dipanaskan hingga

mendidih selama 5 menit, didinginkan dengan air mengalir selama 15

menit dan ditambahkan akuades sebanyak 20 ml. Pada larutan blanko

ditambahkan larutan amilum 1% dan  diinkubasi selama 60 menit pada
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suhu 27-28oC, tanpa penambahan supernatan. Tiap larutan dideterminasi

intensitas warnanya  menggunakan spektrofotometer dengan panjang

gelombang 540 nm.

f. Perhitungan Kadar Protein Enzim Amilase

Penentuan kadar protein dilakukan dengan cara ditambahkan 2 ml

larutan ekstrak enzim pada tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2,75 ml

pereaksi Lowry B dan dihomogenkan, dibiarkan selama 15 menit.

Selanjutnya ditambahkan 0,25 ml pereaksi Lowry A dan dihomogenkan,

lalu dibiarkan selama 30 menit agar reaksi berjalan sempurna. Absorbansi

sampel diukur pada panjang gelombang 750 nm.

2.4 Analisis Data

Data hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis sidik ragam

dengan uji F untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh pemberian tepung daun

singkong, daun pepaya dan daun sente terhadap indeks amilolitik bakteri B.

cepacia. Apabila terdapat perbedaan antar perlakuan maka dilanjutkan dengan uji

BNT pada selang kepercayaan 95%. Sedangkan pertumbuhan bakteri, aktivitas

enzim amilase kasar dan kadar protein enzim amilase dianalisa secara deskriptif.



IV. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. B. cepacia mampu hidup pada ketiga substrat dengan pertumbuhan sel

tertinggi terdapat pada substrat daun pepaya dengan waktu produksi enzim

selama 66 jam.

b. Ketiga substrat secara keseluruhan menunjukkan bahwa bakteri mampu

menghidrolisis masing-masing sumber karbohidrat, namun indeks

amilolitiknya berpotensi rendah.

c. Ekstrak kasar enzim memiliki nilai aktivitas enzim yang tinggi yaitu sebesar

101,8 unit dan konsentrasi protein sebesar 0,094 mg/ml.

4.2. Saran

Diharapkan dilakukan penelitian lanjutan terhadap kondisi optimum untuk

produksi enzim seperti suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, aktivitor

dan inhibitor sehingga dapat diketahui aktivitas enzim tertinggi dari

mikroorganisme penghasilnya.
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