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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Penggunaan siklodekstrin telah dilakukan di berbagai industri. Pada Industri 

pangan, siklodekstrin digunakan sebagai bahan enkapsulasi untuk bahan yang 

beraroma, vitamin C, dan pewarna alami. Pada industri kosmetika, siklodekstrin 

digunakan untuk meningkatkan stabilitas minyak parfum terhadap oksidasi dan 

bau. Sedangkan pada industri farmasi, siklodekstrin digunakan sebagai bahan 

pengkomplek dengan vitamin A, E dan K agar stabil terhadap oksidasi. Selain itu, 

siklodekstrin digunakan di industri untuk memodifikasi aktivitas kimiawi suatu 

molekul dengan proteksi suatu gugus tertentu, sebagai penstabil emulsi, menutup 

bau dan rasa dari bahan makanan serta dapat mengurangi kadar kolesterol dan 

efek toksisitas suatu senyawa (Dziezak, 1988). 

Bakteri amilolitik merupakan mikroorganisme yang mampu memecah pati 

menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kebanyakan mikroorganisme amilolitik 

tumbuh subur pada bahan pangan yang banyak mengandung pati atau karbohidrat, 

misalnya pada berbagai jenis tepung. Bakteri amilolitik penghasil CGT-ase 

mampu memecah pati menjadi oligosakarida yang kemudian diubah menjadi 

bentuk siklik yang disebut siklodekstrin. Siklodekstrin pada umumnya diproduksi 

dari pati oleh mikroorganisme yang menghasilkan enzim CGT-ase (Lee et al., 
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1992). Beberapa spesies bakteri terutama Paenibacillus macerans (dahulu 

Bacillus macerans) (Kitahata et al., 1974), Bacillus circulans (Pongsawadi and 

Yagiswa, 1987), Bacillus megaterium, Klebsiella sp ( Lee et al., 1992), serta 

species Bacillus alkalofilik (Nakamura and Horikoshi, 1976) diketahui sebagai 

penghasil enzim CGT-ase yang potensial.  

CGT-ase dapat melakukan beberapa reaksi pada molekul pati sebagai substrat. 

CGT-ase selain dapat mengkatalisis reaksi transglikosilasi intramolekuler 

(siklisasi) dan reaksi transglikosilasi intermolekuler, CGT-ase juga mempunyai 

aktivitas hidrolisis pada molekul pati (Tonkova, l998). Oleh karena itu, 

penggalian mikroorganisme penghasil CGT-ase penting dilakukan di Indonesia. 

Keragaman hayati yang tinggi memberikan peluang yang besar untuk 

mendapatkan mikroorganisme yang potensial untuk dikembangkan sebagai 

penghasil enzim.  

Pada penelitian ini dilakukan karakterisasi profil dalam hal pertumbuhan sel dan 

produksi enzim CGT-ase dari isolat P-2-2 hasil isolasi dari limbah singkong yang 

berasal dari industri pengolahan singkong di Pesawaran untuk mengetahui kondisi 

dan waktu optimum untuk produksi enzim CGT-ase dari isolat tersebut dan 

sebagai perbandingan dari hasil penelitian sebelumnya untuk isolat LTi-3-A2 dan 

LTi-21-3. Serta dilakukan uji statistika untuk membandingkan data pertumbuhan 

sel dan aktivitas enzim dari isolat P-2-2, LTi-3-A2, dan LTi-21-3. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui karakteristik profil pertumbuhan dan produksi enzim CGT-ase dari 

isolat bakteri P-2-2 hasil isolasi dari limbah singkong. 

2. Mengidentifikasi morfologi dari isolat bakteri P-2-2. 

3. Menganalisis perbandingan data pertumbuhan dan aktivitas enzim dari isolat  

P-2-2 dengan isolat LTi-3-A2 dan LTi-21-3 secara statistika. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu mengetahui kondisi 

optimum profil pertumbuhan dan produksi enzim CGT-ase dari isolat bakteri 

dalam upaya memproduksi siklodekstrin serta mengetahui adanya perbedaan 

pertumbuhan sel dan aktivitas enzim dari isolat P-2-2, LTi-3-A2, dan LTi-21-3 

yang selanjutnya dapat dilakukan analisis 16S rDNA. 


