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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Bacillus sp.

Bacillus sp merupakan bakteri berbentuk batang, tergolong bakteri gram positif,

motil, menghasilkan spora yang biasanya resisten pada panas, bersifat aerob

(beberapa spesies bersifat anaerob fakultatif), katalase positif, dan oksidasi

bervariasi. Tiap spesies berbeda dalam penggunaan gula, sebagian melakukan

fermentasi dan sebagian tidak (Barrow, 1993). Ditambahkan Claus & Barkeley

(1986) genus Bacillus mempunyai sifat fisiologis yang menarik karena tiap-tiap

jenis mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, diantaranya : (1) mampu

mengdegradasi senyawa organik seperti protein, pati, selulosa, hidrokarbon dan

agar, (2) mampu menghasilkan antibiotik; (3) berperan dalam nitrifikasi dan

dentrifikasi; (4) pengikat nitrogen; (7) bersifat khemolitotrof, aerob atau fakutatif

anaerob, asidofilik, psikoprifilik, atau thermofilik.

Menurut Bergey's Manual of Determinative Bacteriology, 8 th editions dalam

Hadioetomo (1985) kalsifikasi Bacillus spp. adalah sebagai berikut:

Kingdom : Procaryotae

Divisi : Bacteria

Kelas : Schizomycetes

Bangsa : Eubacteriales
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Suku : Bacillaceae

Marga : Bacillus

Jenis : Bacillus spp.

Gambar 1. Bacillus spp.

B. Bakteri amilolitik

Bakteri amilolitik merupakan bakteri yang memproduksi enzim amilase ( Frazier

& Westhoff, 1988). Fungsi dari enzim amilase ini yaitu menghidrolisis pati yang

dapat dihasilkan oleh bakteri, fungi, tumbuhan dan hewan. Amilase yang

dihasilkan oleh bakteri amilolitik ini banyak dimanfaatkan dalam industri

kelompok bakteri amilolitik yang cukup dikenal luas antara lain Bacillus,

Clostridium, Bacteriodes, Micrococcus, Thermus, dan Actinomycetes (Reddy et

al.2003). Naiola (2008) berhasil menemukan 8 isolat mikroba amilolitik pada

Nira dan Laru dari pulau Timor, Nusa Tenggara Timur yang diidentifikasi sebagai

Bacillus licheniformis, Chromobacterium sp, Lactobacillus, Micrococcus roseus,

dan Bacillus coagulans. (Haq et al., 2005) menemukan Bacillus licheniformis,
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Syu & Chen, (1997) berhasil menenukan Bacillus amyloliquefaciens yang juga

mampu mendegradasi amilum.

C. Enzim Amilase

Enzim merupakan katalis seluler, hal itulah yang membuat reaksi biokimia dapat

berlanjut berkali-kali lebih cepat. Selain mampu meningkatkan reaksi, enzim

memiliki dua sifat lain sebagai katalis sejati. Pertama, enzim tidak diubah oleh

reaksi yang dikatalisnya. Kedua, walaupun mempercepat reaksi, enzim tidak

mengubah kedudukan normal dari kesetimbangan kimia. Dengan kata lain, enzim

dapat membantu mempercepat pembentukan produk, tetapi akhirnya jumlah

produk tetap sama dengan produk yang diperoleh tanpa enzim (Madigan et al.,

1997).

Aktivitas enzim di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

a. Konsentrasi substrat

Aktivitas enzim berbanding lurus dengan konsentrasi substrat. Kecepatan

reaksi akan meningkat apabila konsentrasi substrat meningkat, peningkatan

kecepatan reaksi ini akan semakin kecil hingga tercapai pada suatu titik batas

yang pada akhirnya penambahan konsentrasi substrat hanya akan sedikit

meningkatkan kecepatan (Lehninger, 1998).

b. Pengaruh pH

Aktivitas enzim sangat bergantung pada pH dimana ia berada. Setiap enzim

mempunyai pH optimum yang berarti konsentrasi tertentu dimana reaksi

enzim berada dalam keadaan maksimal. pH optimal untuk beberapa enzim
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pada umumnya terletak diantara netral atau asam lemah yaitu 4,5 – 8

(Tranggono dan Sutardi, 1990).

c. Temperatur

Suhu berpengaruh dalam mempercepat reaksi. Reaksi katalis enzim

umumnya hanya berlaku sampai 60OC. Enzim akan nonaktif jika berada di

atas suhu ini. Minimumnya enzim menjadi lambat dan terhenti pada 70 OC-

80 OC.

d. Konsentrasi enzim

Penambahan konsentrasi enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi bila

substrat tersedia secara berlebih. Dalam reaksi enzim, kecepatan reaksi

sebanding dengan konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim

maka kecepatan reaksi akan semakin tinggi (Martin, 1983).

e. Inhibitor

Inhibitor merupakan senyawa atau ion yang dapat menghambat aktivitas

enzim (Lehninger, 1998).

Amilase adalah enzim yang memiliki kemampuan untuk memutuskan ikatan

glikosida yang terdapat pada molekul amilum. Pemecahan molekul amilum ini

adalah molekul-molekul yang lebih kecil seperti maltosa, dekstrin dan terutama

molekul glukosa sebagai unit terkecil ( Reddy et al., 2003). Menurut Chung, et

al.,(1997) Enzim amilase merupakan salah satu enzim yang paling banyak

diproduksi dan digunakan. Amilase merupakan enzim yang menghidrolisa

molekul pati untuk menghasilkan produk bervariasi.

Ditambahkan oleh Whittaker (1994) Amilase merupakan enzim yang bekerja

menghidrolisis pati yang dapat dihasilkan oleh bakteri, fungi, tumbuhan dan
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hewan. Amilase yang dihasilkan oleh bakteri banyak dimanfaatkan dalam

industri, terutama industri makanan, minuman, tekstil, farmasi, dan detergen. Hal

ini karena umumnya amilase asal bakteri mempunyai aktivitas yang tinggi dan

bersifat lebih stabil dibandingkan yang berasal dari tumbuhan dan hewan.

Sebagian besar industri, seperti industri makanan dan minuman menggunakan

amilase tahan asam. Pemanfaatan enzim dalam bidang industri harus

memperhatikan faktor penting yang sangat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas

dari enzim yang digunakan.  Amilase merupakan enzim yang paling penting

dalam bidang bioteknologi.

Menurut Poejiadi (1994) amilase dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan enzim

yaitu :

1. α-amilase

Enzim α-amilase termasuk dalam jenis enzim hidrolase karena

memerlukan air dalam memecah ikatan spesifik α-1,4-glikosidik.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim adalah

konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, pH, suhu, kofaktor enzim, dan

inhibitor (Whitaker 1994). Enzim α-amilase (α-1,4 glukan-4-glukan

hidrolase) terdapat pada tanaman, jaringan mamalia, dan mikroba. α-

amilase murni dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya dari malt

(barley), ludah manusia, pankreas serta dapat juga diisolasi dari

Aspergillus oryzae dan Bacillus subtilis (Winarno, 1986).
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2. Beta amilase (β-amilase)

β-amilase (β-1,4 glukan maltohidrolase) terdapat pada berbagai hasil

tanaman, tetapi tidak terdapat pada mamalia, dan mikroba. Secara murni

telah dapat diisolasi dari kecambah barley, ubi jalar, dan kacang kedelai.

Enzim β- amilase memecah ikatan glukosida β-1,4 pada pati dan

glikogen dengan membalik konfigurasi karbon anomeri glukosa dari α

menjadi β. Enzim β-amilase aktif pada pH 5,0-6,0 (Winarno, 1986).

β-amilase tidak dihasilkan pada jaringan hewan, kecuali jika

mikroorganisme terdapat dalam saluran pencernaannya. Beberapa

mikroorganisme yang mampu menghasilkan enzim β-amilase yaitu B.

polymyxa, B. cerens, B. megaterium, Streptomyces sp, Pseudomonas sp,

dan R. japanicus ( Cruger & Anneliese, 1984 )

3. Gamma amilase (γ-amilase)

Glukan 1,4-α-glukosidase, 1,4-α-D-glukan glukohidrolase, exo-1,4-α-

glukosidase, glukoamilase, lisosomal α-glukosidase adalah nama lain

dari Gamma amilase. Pemutusan ikatan akhir α (1-4) glikosida pada

ujung non reduksi dari amilosa dan amilopektin, untuk menghasilkan unit

glukosa, γ-amilase sangat efisien pada lingkungan yang bersifat asam dan

bekerja pada pH optimum 3.
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D. Penentuan Karakter Bakteri

Koloni bakteri dibentuk oleh sel tunggal suatu jenis bakteri yang terus mengalami

pertumbuhan. Setiap koloni bakteri dibedakan dari ukuran, tepi, warna

permukaan, elevasi serta variasi lainnya ( Utomo, 1983).

Berdasarkan pengecatan Gram, terdapat dua kelompok bakteri yaitu bersifat gram

positif dan gran gram negatif. Pengelompokkan ini di dasarkan pada perbedaan

peptidoglikan yang terdapat antara bakteri yang bersifat negatif dan positif ( Lay

& Hastowo, 1994). Bakteri juga dapat dibedakan berdasarkan sifat morfologi

selnya yang terdiri dari basilia, sprilia, koksi, pembentuk spora dan pleomorfik.

Kemampuan fisiologis meliputi kemampuan meghidrolisis amilum, kasein,

motilitas, katalase dan lainnya. Selain itu, terdapat perbedaan antara lain sumber

energi, cara pemanfaatan nitrogen, cara pemanfaatan karbohidrat, dan

pemanfaatan oksigen (Sardjono, 2002). Ditambahkan Lay ( 1994) ciri lain yang

dapat membantu dalam karakterisasi mikroba adalah pola pertumbuhan,

kemampuan memfermentasi karbohidrat dan penggunaan asam amino.

E. Limbah Cair Nanas

Limbah cair bersumber dari kegiatan industri seperti halnya pembersihan, proses

pemisahan, dan prduk konsentrasi nanas.  Tingginya rerata kandungan dari bahan

organik (BOD, Biological Oxgen Demand) yang terdapat pada limbah nanas yaitu

338 mg/l, menjadikan suatu masalah dalam industri nanas. Setiap harinya,

volume limbah yang dihasilkan berkisar 5.000-7.000 m3. Limbah cair ini banyak

mengandung kurang lebih 87 % air, karbohidrat 10,54 %,  serat 1,7 %, serat kasar
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20,87 % protein 0,7 %, abu 0,5 %, dan lemak 0,02 %, (Atmodjo dalam biota

journal, hal 131). Berdasarkan kandungan senyawa organik, limbah nanas ini

tinggi akan karbohidrat dan gula, yang sering dimanfaatkan sebagai substrat untuk

pertumbuhan bakteri nata synthesizer.  Sebelum di buang ke lingkungan sekitar,

limbah ini di beri pengolahan khusus, seperti halnya di tampung terlebih dahulu

pada kolam IPAL selama 2-3 bulan. Beberapa teknik pengolahan limbah yang

telah dikembangkan salah satunya pengolahan secara biologi. Karakteristik

biologi digunakan untuk mengukur kualitas air terutama air yang dikonsumsi

sebagai air minum dan air bersih.


