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ABSTRAK 

 

 

ISOLASI DAN UJI KEMAMPUAN AKTIVITAS PROTEOLITIK ISOLAT 

PENGHASIL ENZIM PROTEASE DARI BERBAGAI SAMPEL TERASI 

 

 

Oleh 

 

 

Nurmalia 

 

 

 

Protease adalah suatu enzim yang dapat memecah ikatan peptida menghasilkan 

asam amino dan peptida sederhana. Enzim ini dapat diisolasi dari berbagai sumber 

seperti tanaman, hewan dan mikroba. Dalam upaya menggali potensi bakteri 

proteolitik penghasil metabolit sekunder dari makanan fermentasi khas Indonesia, 

telah dilakukan isolasi bakteri dari 3 sampel terasi produksi daerah menggunakan 

media selektif SMA (Skim Milk Agar). Dari 11 kali proses skrining bakteri, 

diperoleh sebanyak 6 isolat terpilih yang memiliki kemampuan tinggi dalam 

mendegradasi substrat protein pada media SMA, yaitu pada isolat A-4-2, B-9-3, 

B-9-5,A-10-2, B-7-2, dan B-11-2. Isolat A-4-2 menunjukkan hasil nilai besaran 

indeks proteolitik tertinggi yaitu sebesar 2,20. Namun jika ditinjau dari hasil 

pengukuran Aktivitas Unit (AU) enzim protease menggunakan metode Kunitz dan 

pengukuran Aktivitas Spesifik (AS) menggunakan metode Lowry, nilai AU dan 

nilai AS tertinggi ditunjukkan oleh isolat B-7-2 yaitu sebesar 314 (U/mL) dan 918 

(U/mg). Keenam isolat terpilih bersifat motil dengan bentuk basil pada isolat A-

10-2, B-11-2, B-9-3, dan B-9-5, serta bentuk coccus pada isolat A-4-2 dan B-7-2. 

 

 

Kata kunci: Bakteri Proteolitik, Protease, Indeks Proteolitik, Bakteri Gram 

Positif, Terasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

ISOLATION AND TESTING OF PROTEOLYTIC ACTIVITY OF 

ISOLATES PRODUCING PROTEASE ENZYMES FROM VARIOUS 

SHRIMP PASTE SAMPLES 

 

 

By 

 

 

Nurmalia 

 

 

 

Protease is an enzyme that breaking down a peptide bonds to produce simple 

amino acids and peptides. This enzyme can be isolated from various sources such 

as plants, animals and microbes. As effort to discover proteolytic bacteria enable 

producing secondary metabolites from typical fermented food of Indonesia, 

bacterial isolation from 3 samples of regionally produced shrimp paste has been 

conducted by using SMA (Skim Milk Agar) as selective medium. From 11 

bacterial screening processes, 6 selected isolates showed the high ability to 

degrade protein substrate in SMA medium. Those isolates were namely A-4-2, B-

9-3, B-9-5, A-10-2, B-7-2, and B-11-2. Isolate A-4-2 showed the highest 

proteolytic index for 2.20. However, the measurement of unit activity (AU) with 

Kunitz method and measurement of specific activity (AS) with Lowry method of 

the enzyme, the high AU and AS were showed by isolate B-7-2, with 314 U/mL 

and 918 (U/mg), respectively. All isolates were bacteria and motile. The cells 

morphology as basil and gram positive were showed by isolates A-10-2, B-11-2, 

B-9-3, and B-9-5, and the coccus were isolates A-4-2 and B-7-2. 

 

 

Keywords: Proteolytic Bacteria, Protease, Proteolytic Index, Gram Positive 

Bacteria, Shrimp Paste. 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

A. Latar Belakang 
 
 

Salah satu potensi sumber daya laut dengan nilai produksi yang stabil adalah 

udang rebon (Acetes sp), yang merupakan hasil perikanan yang memiliki peran 

penting dalam sektor perekonomian nelayan. Selama ini udang rebon hanya 

dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan terasi. Terasi merupakan produk 

olahan tradisional dengan prinsip pengolahan secara fermentasi. Teknik 

fermentasi yang digunakan sederhana, yaitu hanya menggunakan perlakuan 

penggaraman dan didiamkan beberapa saat dalam kondisi tertutup (Suwandi et al., 

2017).  Tingkat konsumsi terasi di Indonesia cukup tinggi, hal ini dapat dilihat 

dari data rata-rata pertumbuhan pasar terasi pada tahun 2015 meningkat sebesar 

22,1% pertahun, sedangkan nilai bisnis terasi mengalami peningkatan rata-rata 

sebesar 26,7% pertahun, dari Rp. 220,8 miliar pada tahun 2010 hingga mencapai 

Rp. 714,1 miliar pada tahun 2013 (MARS Indonesia, 2015). 

 

Proses fermentasi pada pembuatan terasi dapat berlangsung karena adanya 

aktivitas enzim yang berasal dari tubuh ikan, udang maupun berasal dari 

mikroorganisme. Mikroorganisme banyak dimanfaatkan sebagai sumber penghasil 

enzim komersial dikarenakan sifat fisika dan biokimianya yang mudah untuk 

dimanipulasi. Mikroorganisme merupakan sumber enzim yang paling banyak 
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digunakan karena pertumbuhannya terjadi secara cepat dan lebih mudah 

ditingkatkan hasilnya melalui pengaturan kondisi pertumbuhan dan rekayasa 

genetik.  Adrio dan Demain (2014) menyatakan bahwa dalam pemilihan 

mikroorganisme sebagai produsen enzim karena mikroorganisme mampu 

dijadikan solusi akan tingginya permintaan enzim yang menuntut adanya produksi 

yang berkelanjutan, sehingga untuk keperluan industri biasanya enzim diperoleh 

dari mikroorganisme.  Mikroorganisme yang diisolasi dari terasi adalah seperti 

Micrococcus, Neisseria, dan Aerococcus.  

 

Enzim merupakan katalisator pilihan yang dapat mengurangi dampak pencemaran 

lingkungan karena reaksinya tidak membutuhkan energi, bersifat spesifik dan 

tidak beracun.  Enzim telah dimanfaatkan secara luas pada berbagai industri 

produk pertanian, kimia dan industri obat-obatan.  Enzim memegang peranan 

penting dalam proses pencernaan makanan maupun proses metabolisme zat-zat 

makanan dalam tubuh.  Fungsi enzim adalah mengurangi energi aktivitas, yaitu 

energi yang diperlukan untuk mencapai status transisi dalam suatu reaksi kimia.  

Beberapa contoh enzim yang bersumber dari tumbuhan yaitu bromelin dari nanas, 

papain dari pepaya, dan lisozim dari putih telur. 

 

Protease adalah enzim yang dapat menghidrolisis ikatan peptida pada protein 

menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti peptide kecil dan asam amino, 

sehingga enzim ini menjadi salah satu enzim yang banyak digunakan baik dalam 

industri pangan maupun non pangan. Di bidang industri pangan enzim protease 

digunakan pada industri keju, bir, roti dan daging, sedangkan di bidang non 

pangan enzim protease banyak digunakan pada industri detergen, farmasi, 
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fotografi, tekstil dan kulit. Hal ini menyebabkan protease menjadi satu dari tiga 

kelompok besar industri enzim dan mencapai 60% dari perdagangan enzim 

protease di seluruh dunia. Enzim banyak digunakan dalam bidang industri 

biasanya diperoleh dari mikroorganisme karena memiliki keunggulan, diantaranya 

dapat diproduksi dalam jumlah besar, produktivitasnya mudah ditingkatkan, harga 

lebih murah, dapat ditumbuhkan dengan cepat, pertumbuhannya mudah diatur, 

dan enzim yang dihasilkan mudah diisolasi. 

 

Protease terdapat pada seluruh organisme untuk dipergunakan di berbagai proses 

metabolisme dan menentukan masa protein lain yang berperan pada proses 

fisiologis penting seperti hormon, antibodi atau enzim lainnya.  Parameter ini 

menggambarkan besarnya aktivitas enzim protease pada medium padat SMA, 

sehingga indeks proteolitik yang diperoleh dapat dijadikan pedoman awal  tahap 

isolasi isolat potensial yang mampu menghasilkan enzim protease.  Semakin luas 

zona bening yang terbentuk menggambarkan semakin besarnya aktivitas protease 

dalam menghidrolisis protein. 

 

Keterbatasan nutrisi dan penurunan kecepatan pertumbuhan mikroorganisme akan 

menghasilkan sinyal yang mempunyai efek regulasi sehingga menyebabkan 

diferensiasi kimia membentuk metabolit sekunder. Salah satu kegunaan metabolit 

sekunder adalah sebagai antibiotik. Antibiotik yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme hidup dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh 

organisme lain. Mikroorganisme dari terasi juga berpotensi dalam menghasilkan 

metabolit sekunder yang berfungsi sebagai antibiotik. 
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B. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan isolat bakteri proteolitik dari berbagai sampel terasi yang 

berasal dari daerah Bangka, Medan dan Cirebon. 

2. Menguji aktivitas enzim protease dan kadar protein dari berbagai sampel 

terasi yang berasal dari daerah Bangka, Medan dan Cirebon. 

3. Melakukan uji morfologi terhadap enam isolat untuk diketahui 

karakteristiknya. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis bakteri proteolitik dari 

produk makanan fermentasi khususnya terasi. 

 



 

 
 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

A. Terasi 

 

 

Indonesia kaya akan makanan fermentasi tradisional yang dibuat dari bahan 

berupa produk pertanian dan dari hasil laut. Terasi merupakan salah satu produk 

fermentasi dari udang atau ikan yang digunakan sebagai bahan penyedap makanan 

oleh masyarakat Indonesia.  Pembuatan terasi menggunakan proses fermentasi 

yang disebabkan oleh aktifitas enzim dari mikroorganisme.  Terasi biasanya 

dalam bentuk batangan berwarna gelap dan memiliki aroma yang bervariasi 

tergantung pada masing-masing produksinya. Terasi berfungsi sebagai bumbu 

karena mengandung asam glutamat dan asam nukleat. Pembuatan terasi banyak 

dilakukan oleh penduduk di daerah pesisir secara tradisional dan telah diproduksi 

dalam skala besar oleh pabrik-pabrik secara modern (Afrianto dan Liviawaty, 

2009).  

 

Menurut Subagio (2010), terasi yang merupakan produk awetan dari ikan atau 

udang memiliki rasa gurih yang didapatkan dari senyawa asam-asam amino 

penyusun protein, seperti asam glutamat dan asam nukleat.  Terasi merupakan 

salah satu produk hasil fermentasi ikan atau udang yang mengalami perlakuan 

penggaraman tanpa diikuti dengan penambahan warna, kemudian didiamkan agar 

terjadi proses fermentasi. 
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Menurut BSN (2016) terasi adalah suatu jenis bahan penyedap makanan yang  

berbau khas, hasil fermentasi udang atau ikan atau campuran keduanya dengan 

garam atau tanpa bahan tambahan lain. Terasi umumnya berbentuk padat, 

teksturnya agak kasar, dan mempunyai kekhasan berupa aroma yang tajam namun 

rasanya sangat gurih. Terasi yang bermutu baik biasanya berwarna coklat gelap, 

berbau khas terasi, tidak berbau tengik, tidak mengandung kotoran seperti pasir 

dan sisa-sisa ikan atau udang. 

 

Terasi udang berbahan dasar dari udang-udang kecil atau biasa disebut dengan 

rebon. Salah satu perbedaan dapat diamati dari segi warna, dimana terasi udang 

pada umumnya memiliki warna coklat kemerahan sedangkan terasi ikan bewarna 

kehitaman (Ma’ruf, 2013). Prinsip dari fermentasi ikan atau udang adalah proses 

pengubahan bahan-bahan organik menjadi bentuk lain dengan menggunakan 

bantuan mikroorganisme secara terkontrol. Pembuatan terasi udang ini meliputi 

perlakuan penggaraman, pengeringan, penggilingan dan fermentasi (BSN, 2016). 

Terasi dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 
 

 

Gambar 1. Terasi (Sumber: BSN, 2016). 

Prinsip pengolahan terasi didasarkan pada proses penguraian daging udang atau 

ikan oleh enzim pemecah protein yang ada dalam tubuh udang atau ikan. Proses 
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ini terjadi dalam suasana beragam dan dalam kondisi tertentu. Bentuk terasi 

berupa padatan, kemudian teksturnya agak kasar, dan memiliki khas aroma yang 

tajam akan tetapi rasanya gurih (Pierson, 2013). Bau khas dari terasi sangatlah 

tajam dan biasanya dipergunakan sebagai sambal terasi (Nasution, 2013). 

Kandungan gizi terasi udang dapat dilihat di Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan gizi terasi udang 

Zat Gizi Komposisi 

Energi (kal) 155,0 

Protein (gram)   22,3 

Lemak (gram)     2,9 

Hidrat arang (gram)     9,9 

Serat (gram)     2,7 

Abu (gram)   31,1 

Kalsium (mg)   38,2 

Fosfor (mg) 726,0 

Besi (mg)   78,0 

Karoten (mg)    0,0 

Vitamin A (g)    0,0 

Vitamin B1 (g)    0,2 

Vitamin C (kkal)    0,0 

Air (gram)   34,0 

b.d.d (%) 100,0 

 
Sumber: Suprapti, 2013 

 
 

B. Udang Rebon 

 

 

Udang rebon merupakan salah satu hasil laut dari jenis udang-udangan dengan 

ukuran kecil bila dibandingkan dengan udang jenis lain.  Ukuran yang kecil 
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membuat jenis udang ini disebut “rebon”.  Udang rebon merupakan zooplankton 

dengan ukuran panjang 1-1,5 cm yang terdiri dari kelompok Crustacea yaitu 

Mysidocea acetes yang ditemukan di sekitar. Udang ini adalah salah satu bahan 

baku yang digunakan untuk pembuatan terasi.  Udang jenis ini lebih mudah 

ditemukan dalam bentuk terasi ataupun dikeringkan dibandingkan dalam bentuk 

segar.  Rebon selain kaya zat gizi protein, kalsium dan zat besi, ternyata terdapat 

memiliki manfaat bagi kesehatan seperti memperbaiki gizi, meningkatkan 

perkembangan sel otak, membangun sel yang rusak dan menjaga kesehatan 

tulang. Udang rebon secara keseluruhan dapat dikonsumsi tidak seperti jenis 

udang lainnya yang hanya dimakan dagingnya saja tanpa kulitnya.  Udang rebon 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
 

 

Gambar 2. Udang Rebon (Sumber: Persagi, 2009). 

 
 

Rebon merupakan sumber protein namun tidak terkenal seperti daging sapi, ikan,  

ataupun ayam dan udang lainnya.  Rebon kering 100 g mengandung 59,4 g 

protein. Berlawanan dengan tingginya kandungan protein, udang jenis ini 

memiliki kandungan lemak yang rendah yaitu 3,6 g lemak dalam 100 g rebon 
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kering. Keunggulan rebon terdapat pada kalsium, fosfor dan zat besinya. Rebon 

kering 100 g mengandung kalsium sebesar 2.306 mg setara dengan 16 kali 

kandungan kalsium 100 g susu sapi.  Kandungan fosfor rebon kering sebesar 625 

g dan zat besi sebesar 21,4 g atau setara dengan 8 kali kandungan gizi 100 g 

daging sapi (Persagi, 2009). Kandungan gizi 100 g rebon segar dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kandungan gizi udang rebon per 100 g 

Kandungan Gizi Udang Rebon Kering Udang Rebon Segar 

Energi (kkal) 299,0 81,0 

Protein (g)   59,4 16,2 

Lemak (g)    3,6   1,2 

Karbohidrat (g)    3,2   0,7 

Kalsium (mg)   2,3 757,0 

Fosfor (mg) 265,0 292,0 

Besi (mg)   21,4    2,2 

Vitamin A (SI)     0,0  60,0 

Vitamin B1 (mg)     0,1   0,1 

Air (g)   21,6 79,0 

 
Sumber: Putra, 2016 

 

 

Udang rebon lebih mudah ditemukan di pasaran dalam bentuk bahan seperti terasi 

atau telah dikeringkan, sangat jarang dijual dalam keadaan segar (Putra, 2016). 

Sampai saat ini, udang rebon terdapat 14 spesies, dimana spesies Acetes indicus 

merupakan spesies udang rebon terbanyak di Indonesia. Udang memiliki sifat 

fototaksis positif, yaitu tingkah lakunya yang tertarik untuk mendekati sumber 

cahaya.  Udang rebon hidup di perairan pantai yang dangkal dan belumpur  

(Akbar et al., 2013).  
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C. Fermentasi Terasi 

 

 

Fermentasi merupakan suatu reaksi reduksi-oksidasi dalam sistem biologi yang 

menghasilkan energi (Tanyildizi et al., 2011). Menurut Hidayat et al., (2009), 

fermentasi dapat didefinisikan sebagai perubahan gradual oleh enzim beberapa 

bakteri, khamir, dan jamur.  Sifat-sifat dalam proses fermentasi harus disesuaikan 

dengan kondisi yang dibutuhkan mikroba dalam melakukan metabolisme.  

Kondisi yang dibutuhkan seperti aerob ataupun anaerob, dan bentuk mediumnya 

dapat berwujud cair ataupun padatan. Secara umum, makanan fermentasi lebih 

awet dari bentuk segarnya karena kondisi asam tidak disukai oleh bakteri 

kontaminan. Makanan fermentasi cita rasanya lebih enak dibanding bentuk 

segarnya, dan nilai gizinya lebih tinggi, umumnya lebih mudah dicerna karena 

telah mengalami penguraian selama proses fermentasi dan terbentuk molekul-

molekul yang lebih sederhana dan lebih mudah dicerna (Surono, 2009). 

 

Prinsip dari fermentasi udang adalah fermentasi di dalam larutan garam atau 

dengan penambahan garam kristal sehingga terbentuk flavor.  Penambahan garam 

berfungsi sebagai pengendali fermentasi, garam dapat menarik kandungan air 

dalam suatu bahan, dan menarik air dari sel mikroorganisme (plasmolisis) dan 

garam juga dapat menghambat kerja enzim proteolitik, sehingga enzim proteolitik 

akan lambat aktivitasnya dalam menghidrolisis karbohidrat, protein, dan lemak 

dalam molekul sederhana maupun senyawa-senyawa yang mudah menguap 

(Majid et al., 2014).  Menurut Suprihatin (2010), garam yang digunakan berfungsi 

sebagai pengawet serta sebagai media penyeleksi pertumbuhan mikroba. 

Penambahan garam membantu menurunkan pH pada bahan pembuatan terasi, 
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sehingga mikroorganisme pembusuk sulit untuk tumbuh, sedangkan bakteri asam 

laktat dapat tumbuh dengan baik.  Protein akan didegradasi menjadi asam-asam 

amino dan turunannya. Proses fermentasi ini menghasilkan gas ammonia dimana 

gas tersebut menyebabkan aroma yang menyengat pada terasi (Hanafiarti, 2015). 

Fermentasi terasi dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

 

 

 
 

 

Gambar 3. Fermentasi Terasi (Sumber: Hanafiarti, 2015). 

 

 

Beberapa langkah utama yang diperlukan dalam melakukan proses fermentasi, 

yaitu: (1) Seleksi mikroba atau enzim yang sesuai dengan tujuan, (2) Seleksi 

media sesuai dengan tujuan, (3) Sterilisasi semua bagian penting untuk  mencegah 

kontaminasi, (4) Pengecekan semua perlengkapan terutama pada bagian 

pengendalian proses, (5) Evaluasi hasil maupun proses secara menyeluruh. 

Enzim yang berperan dalam proses fermentasi pada produk perikanan terutama 

didominasi oleh enzim proteolitik yang mampu menguraikan protein. Proses 

pemerahan (fermentasi) ini berlangsung selama 3-4 minggu dan dilakukan pada 

suhu kamar, jika dilakukan di inkubator pemerahan dapat dilakukan pada suhu 20-

30oC yang merupakan suhu optimum untuk fermentasi terasi.  Fermentasi juga 

dapat diartikan sebagai suatu desimilasi senyawa-senyawa organik yang 
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disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme.  Reaksi desimilasi merupakan aktivitas 

katabolik sel (Kuswanto, 2010).  Proses fermentasi memanfaatkan aktivitas suatu 

mikroba tertentu atau campuran beberapa mikroba. Mikroba yang banyak 

digunakan dalam proses fermentasi antara lain khamir, kapang dan bakteri. 

Kemajuan dalam bidang teknologi fermentasi telah memungkinkan manusia untuk 

memproduksi berbagai produk yang tidak dapat atau sulit diproduksi melalui 

proses kimia (Yuniati, 2015). Selama proses fermentasi, terasi mengalami 

perubahan-perubahan meliputi hidrolisis protein, perubahan pH, perubahan warna, 

dan pembentukan cita rasa. 

 

1. Hidrolisis Protein  

Protein dihidrolisis oleh enzim proteinase ekstraseluler menjadi turunannya yaitu 

pepton, peptida dan asam amino. Kandungan nitrogen pada cairan mula-mula 

rendah tapi setelah disimpan beberapa hari, yaitu selama proses fermentasi 

menyebabkan terjadinya proses hidrolisis protein sehingga kandungan nitrogen 

terlarut naik.  Suhu fermentasi yang tinggi yaitu 55ºC dapat mempercepat proses 

hidrolisis, tetapi setelah 1 minggu fermentasi, kandungan protein terlarut dalam 

cairan lebih tinggi bila fermentasinya dilakukan pada suhu 45ºC.  

 
2. Perubahan pH  

Campuran garam, rebon dan bahan lain pada awalnya mempunyai pH 6 dan 

selama proses fermentasi pH terasi naik menjadi 6,5 dan pada tahap akhir turun 

menjadi 4,5. Bila fermentasi dilanjutkan akan terjadi peningkatan pH dan 

produksi ammonia. 

 

 



13 

 

3. Perubahan warna dan tekstur  

Terasi yang dibuat dari udang memiliki warna khas coklat kemerahan.  Warna 

kemerahan pada terasi udang berasal dari pigmen astaxanthin pada cangkang 

udang sehingga pigmen tersebut membentuk warna merah. Warna kecoklatan 

pada terasi udang disebabkan karena adanya enzim polyphenoloxidase (PPO) 

pada tubuh udang yang dapat mempengaruhi penggelapan warna pada terasi 

udang. Penambahan garam (NaCl) bertujuan untuk menghambat kerja enzim 

tersebut.  

 

Menurut Garcia dan Barrett (2010), sodium klorida atau NaCl dapat menghambat 

kerja PPO sehingga reaksi pencokelatan dapat dihalangi. Proses penghambatannya 

meningkat ketika pH menurun. Perubahan lain yang diharapkan selama fermentasi 

yang diharapkan adalah liquid fiksi. Setelah proses penggaraman, cairan dari 

dalam udang terekstrak keluar. Penurunan kadar air ini akan membentuk tekstur 

yang diinginkan (Nooryantini et al., 2010).  

 
4. Pembentukan Cita Rasa  

Proses fermentasi akan menghasilkan cita rasa yang khas pada terasi. Aroma khas  

pada terasi disebabkan oleh senyawa volatil yang dihasilkan oleh hidrolisis  

protein selama fermentasi.  

 

 

 

D. Bakteri 

 
 

Bakteri dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara, salah satu klasifikasi yang 

paling umum digunakan adalah dengan menggunakan hasil pewarnaan gram. 

Pewarnaan gram adalah prosedur mikrobiologi dasar untuk mendeteksi dan 
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mengidentifikasi bakteri. Bakteri juga membutuhkan makanan, air dan suhu yang 

sesuai untuk hidup dan berkembang biak. Bakteri merupakan organisme bersel 

satu yang berukuran micron (1/ 1000 mm) (Dwidjoseputro, 2010).  Interval waktu 

yang dibutuhkan bagi sel untuk membelah diri atau untuk populasi menjadi 

berjumlah dua kali lipat dikenal sebagai waktu generasi. Waktu generasi untuk 

spesies bakteri tertentu juga tidak sama pada semua kondisi. Waktu generasi 

sangat tergantung pada cukup tidaknya nutrisi di dalam media pertumbuhan serta 

sesuai tidaknya kondisi fisik yang mendukung pertumbuhan (Pratiwi, 2010).  

 

Penapisan mikroorganisme dari lingkungan perlu dilakukan untuk mendapatkan 

bakteri yang potensial (Dwijoseputro, 2010).  Umumnya isolat bakteri diperoleh 

sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya.  Hal ini dikarenakan kondisi 

lingkungan tersebut biasanya digunakan bakteri sebagai substrat utamanya 

(Khairunnisa, 2014).  Bakteri yang berhasil diisolasi dari terasi adalah Bacillus, 

Clostridum, Lactobacillus, Pediococcus, Micrococcus, Sarcina, Staphylococcus. 

Bakteri merupakan organisme bersel tunggal yang hidup bebas tanpa klorofil dan 

memiliki DNA maupun RNA. Sebagian besar bakteri berukuran kecil. Ada tiga 

bentuk dasar bakteri, yaitu bentuk bulat atau kokus, bentuk batang silindris, 

bentuk lengkung atau vibril. Bentuk bakteri dipengaruhi oleh umur dan syarat 

pertumbuhan tertentu (Hidayat dkk, 2009).  Bakteri dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Bakteri (Sumber: Hidayat dkk, 2009). 

 

 

1. Fase Pertumbuhan Bakteri 

 

 

Fase pertumbuhan bakteri dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase lag, fase 

logaritma (eksponensial), fase stasioner dan fase kematian. Fase lag merupakan 

fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Lama fase lag pada 

bakteri sangat bervariasi, tergantung pada komposisi media, pH, suhu, jumlah sel 

pada inokulum awal dan sifat fisiologis mikroorganisme pada media sebelumnya. 

Fase eksponensial ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang cepat. 

Variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial ini sangat dipengaruhi 

oleh sifat genetik yang diturunkannya. Derajat pertumbuhan juga dipengaruhi oleh 

kadar nutrien dalam media, suhu inkubasi, kondisi pH dan aerasi. Ketika derajat 

pertumbuhan bakteri telah menghasilkan populasi yang maksimum, maka akan 

terjadi keseimbangan antara jumlah sel yang mati dan jumlah sel yang hidup.  

Fase stasioner merupakan saat laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju 

kematiannya, sehingga jumlah bakteri keseluruhan akan tetap.  Keseimbangan 

jumlah keseluruhan bakteri ini terjadi karena adanya pengurangan derajat 

pembelahan sel. Hal ini disebabkan oleh kadar nutrisi yang berkurang dan terjadi 
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akumulasi produk toksik sehingga mengganggu pembelahan sel. Fase stasioner ini 

dilanjutkan dengan fase kematian yang ditandai dengan peningkatan laju kematian 

yang melampaui laju pertumbuhan.  Fase pertumbuhan bakteri dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 

 
 

Gambar 5. Fase Pertumbuhan Mikroorganisme (Sumber: Hanafiarti, 2015). 

 

 

2. Kurva Standar Pertumbuhan 

 

 

Pertumbuhan adalah suatu pertambahan teratur semua komponen atau 

mikroorganisme. Pertumbuhan jasad renik dapat diukur berdasarkan konsentrasi 

sel (jumlah sel persatuan isi biakan) atau densitas sel (berat kering dari sel-sel 

persatuan sel biakan). Menghitung densitas sel dapat dilihat dari nilai absrobansi 

suatu biakan (Khodijah dkk, 2009). Setiap bakteri memiliki kurva standar 

pertumbuhan bakteri. Metode perhitungan jumlah sel yang digunakan dalam 

pembuatan kurva standar adalah dengan menggunakan metode Total Plate Count 

(TPC) dan menggunakan spektofotometer untuk melihat tingkat kekeruhan 
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(Optical Density) yang terbaca melalui nilai absorbansi yang dihaslkan. Panjang 

gelombang yang digunakan adalah sebesar 600 nm. Menurut Febriyansari (2009), 

panjang gelombang 600 – 625 digunakan untuk melihat tingkat kekeruhan untuk 

larutan yang berwarna kuning hingga cokelat. 

 

3. Identifikasi Bakteri 

 

 

● Pengamatan Makroskopik 

Pengamatan makroskopik dilakukan untuk mengamati karakteristik koloni 

bakteri hasil inokulasi pada media NA berdasarkan: 

a. Bentuk koloni: berupa bulat (circulair), berbenang (filamenthus), tak 

teratur (irregular), serupa akar (rhizoid), serupa kumparan (spindle). 

b. Permukaan koloni atau elevasi: rata (flat), timbul datar (raised), timbul 

melengkung (convex), membukit (umbonate). 

c. Tepi koloni: utuh (entire), berombak (lobate), bergerigi (serrate), 

berbenang (filamenthus), keriting (undunate). 

d. Warna koloni: keputih-putihan, kelabu, kekuning-kuningan atau hampir 

bening. 

● Pengamatan Mikroskopik 

Pengamatan mikroskopik dilakukan untuk melihat bentuk sel serta sifat 

bakteri. Pengamatan mikroskopik meliputi pewarnaan gram dan uji biokimia.  

- Pewarnaan Gram 

Pewarnaan gram merupakan metode yang digunakan untuk membedakan 

spesies bakteri, salah satu diantaranya yaitu bakteri gram positif yang 

dapat mempertahankan zat pewarna ungu kristal setelah dicuci dengan 
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alkohol akan tampak berwarna biru di bawah mikroskop, dan bakteri gram 

negatif adalah bakteri yang tidak dapat mempertahankan zat warna ungu 

pada metode pewarnaan gram yang kehilangan ungu kristal ketika dicuci 

dengan alkohol, dan sewaktu diberi pewarna tandingan dengan warna 

merah safranin tampak berwarna merah. Warna merah muda akan terlihat 

di bawah mikroskop. Pada uji pewarnaan gram, suatu pewarna penimbal 

ditambahkan setelah metil ungu yang membuat semua bakteri gram negatif 

menjadi berwarna merah atau merah muda. Pengujian ini berguna untuk 

mengklasifikasikan kedua tipe bakteri berdasarkan perbedaan struktur 

dinding selnya.  

 

- Uji Biokimia 

Uji biokimia bakteri merupakan suatu cara atau perlakuan yang dilakukan 

untuk mengidentifikasi suatu biakan murni bakteri hasil isolasi melalui 

sifat-sifat fisiologisnya. Proses biokimia erat kaitannya dengan 

metabolisme sel, yaitu selama reaksi kimia yang dilakukan oleh sel yang 

menghasilkan energi maupun yang menggunakan energi untuk sintesis 

komponen-komponen sel dan untuk kegiatan selular. Suatu bakteri tidak 

dapat dideterminasi hanya berdasarkan sifat-sifat morfologinya saja, 

sehingga perlu diteliti sifat-sifat biokimia dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhannya (Cowan, 2010). 

 

Ciri fisiologis ataupun biokimia merupakan kriteria yang penting di dalam 

identifikasi spesimen bakteri yang tidak dikenal karena secara morfologi biakan 

ataupun sel bakteri yang berbeda dapat tampak serupa, tanpa hasil pengamatan 
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fisiologis yang memadai mengenai kandungan organik yang diperiksa maka 

penentuan spesiesnya tidak mungkin dilakukan. Karakterisasi dan klasifikasi 

sebagian mikroorganisme seperti bakteri berdasarkan pada reaksi enzimatik 

maupun biokimia. Mikroorganisme dapat tumbuh pada beberapa tipe media yang 

memproduksi tipe metabolit yang dapat dideteksi dengan reaksi antara 

mikroorganisme dengan reagen test yang dapat menghasilkan perubahan warna 

reagen (Cowan, 2010). 

 

Sifat metabolisme bakteri dalam uji biokimia biasanya dilihat dari interaksi 

metabolit yang dihasilkan dengan reagen-reagen kimia. Uji lain dapat dilakukan 

dengan melihat kemampuan menggunakan senyawa tertentu sebagai sumber 

karbon dan sumber energi. Uji-uji biokimia ditujukan untuk memastikan bakteri 

yang dianalisa benar-benar bakteri yang diharapkan. Beberapa jenis uji biokimia 

yaitu uji indol, uji MR (Methyl Red),  uji VP (Voges Praskauer), uji Citrat, uji 

motilitas, uji urenase, uji TSIA (Triple Sugar Iron Agar), uji gula, uji katalase, uji 

koagulasi, dan uji novobiocin. 

 
E. Enzim  

 

 

Enzim adalah golongan protein yang paling banyak terdapat dalam sel hidup dan 

mempunyai fungsi penting sebagai katalisator reaksi biokimia yang secara 

kolektif membentuk metabolisme perantara dari sel. Molekul enzim biasanya 

berbentuk bulat sebagian terdiri atas satu rantai polipeptida dan sebagian lain 

terdiri dari lebih dari satu polipeptida. Fungsi suatu enzim adalah sebagai katalis 

untuk proses biokimia yang terjadi di dalam sel maupun di luar sel.  Suatu enzim 

dapat mempercepat reaksi 108 sampai 1011 kali daripada reaksi yang dilakukan 
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tanpa enzim.  Enzim dapat berfungsi sebagai katalis yang sangat efisien dan 

mempunyai derajat kekhasan yang tinggi.  Seperti juga katalis lainnya, enzim 

dapat menurunkan energi aktivasi suatu reaksi kimia. 

Kelebihan enzim sebagai katalis dibandingkan dengan katalisator sintetik antara 

lain:  

● Enzim bekerja secara spesifik 

● Tidak terbentuk produk samping yang tidak diinginkan 

● Mempunyai produktivitas tinggi 

● Produk akhir pada umumnya tidak terkontaminasi sehingga mengurangi 

biaya dan mengurangi efek kerusakan terhadap lingkungan. 

Keunggulan lain dari enzim adalah dapat bekerja pada kondisi yang ramah 

lingkungan, sehingga dapat menekan konsumsi energi (suhu dan tekanan tinggi).  

Hal ini menyebabkan reaksi yang dikatalisis enzim menjadi lebih efisien 

dibandingkan dengan reaksi yang dikatalisis oleh katalisis kimia.  Enzim sebagai 

biokatalis telah dapat diaplikasikan secara komersil untuk proses–proses industri, 

antara lain industri pangan, medis (diagnosis), kimia, dan farmasi (Junita dkk, 

2011).  Enzim dapat bekerja secara efektif pada suhu dan pH tertentu, namun 

aktivitasnya akan berkurang dalam keadaan di atas atau di bawah titik tertentu.  

Aktivitas enzim tidak hanya dipengaruhi oleh suhu dan pH, tetapi juga faktor lain 

seperti konsentrasi. 

 

Enzim bekerja sangat spesifik dalam kerja katalitiknya, sehingga enzim dikatakan 

mempunyai sifat khas karena hanya bekerja pada substrat tertentu dan bentuk 
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reaksi tertentu.  Hal ini disebabkan oleh adanya gugus-gugus polar atau nonpolar 

dalam struktur enzim.  Enzim mempunyai fungsi khusus antara lain yaitu 

menurunkan energi aktivasi, mempercepat reaksi pada suhu dan tekanan tetap 

tanpa mengubah besarnya tetapan seimbangnya, dan mengendalikan reaksi. 

Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu: 

● Konsentrasi enzim 

Konsentrasi enzim secara langsung mempengaruhi kecepatan laju reaksi 

enzimatik.  Pada konsentrasi substrat tertentu, laju reaksi bertambah dangan 

bertambahnya konsentrasi enzim.  Enzim-enzim dengan derajat kemuriannya 

tinggi, pada batas-batas tertentu, memiliki suatu hubungan linear antara jumlah 

enzim dan taraf aktivitas, dimana aktivitas enzim merupakan ukuran reaktan yang 

habis bereaksi atau munculnya produk dari reaksi yang dikatalisis (Winarwi, 

2010). 

● Suhu 

Suhu dapat meningkatkan laju reaksi enzimatik sampai batas tertentu.  Suhu yang 

terlalu tinggi akan menyebabkan enzim terdenaturasi.  Bila enzim terdenaturasi, 

maka bagian aktifnya akan terganggu.  Hubungan suhu dengan aktivitas enzim 

dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Hubungan suhu dengan aktivitas enzim (Sumber: Shahib, 2015). 

 

● Konsentrasi substrat 

Laju reaksi enzimatik akan meningkat dengan penambahan konsentrasi substrat 

rendah.  Bila konsentrasi substrat diperbesar,  maka akan semakin banyak substrat 

yang berhubungan dengan enzim pada bagian aktif, sehingga konsentrasi enzim-

substrat makin besar dan menyebabkan besarnya laju reaksi.  Namun, pada batas 

konsentrasi substrat tertentu, semua bagian aktif telah dipenuhi substrat, dalam 

kondisi ini, bertambahnya konsentrasi enzim-substrat mengakibatkan hasil reaksi 

tidak bertambah.  Hubungan antara konsentrasi substrat dengan laju reaksi enzim 

dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Hubungan konsentrasi substrat dan laju reaksi enzim  

(Sumber: Shahib, 2015). 

 

● pH 

Struktur ion enzim bergantung pada pH lingkungan.  Enzim dapat berbentuk ion 

positif dan ion negatif (zwitter ion), dengan demikian perubahan pH akan 

mempengaruhi efektivitas bagian aktif enzim dalam membentuk kompleks 

enzim–substrat. Aktivitas suatu enzim sangat dipengaruhi oleh konsentrasi ion 

hidrogen (keasaman dan kebasaan).  Hal ini disebabkan residu asam amino yang 

terdapat pada pusat aktif enzim yang harus berada dalam keadaan ionisasi yang 

tepat agar menjadi aktif (Zusfahair dan Fatoni, 2011).   

 

Aktivitas maksimum enzim dapat dicapai pada pH tertentu dan penyimpangan – 

penyimpangan dari pH tersebut seringkali menyebabkan berkurangnya aktivitas 

enzim tersebut (Winarwi, 2010). Pada umumnya enzim akan menunjukkan 

aktivitas maksimum pada kisaran pH antara 4,5–8,0 atau seringkali pada pH 7. 

Hubungan pH dengan aktivitas enzim dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Hubungan pH dengan aktivitas enzim (Sumber: Shahib, 2015). 

 

● Inhibitor 

Inhibitor merupakan molekul atau ion yang menghambat reaksi enzimatik. 

Inhibitor akan menyerang sisi aktif enzim sehingga enzim tidak dapat berikatan 

dengan substrat dan enzim tidak mempunyai fungsi katalitik lagi disebut inhibisi 

kompetitif.  Jika inhibitor terikat pada sisi lain enzim sehingga memperlambat 

kerja enzim disebut inhibisi nonkompetitif, sedangkan inhibitor yang tidak 

menghalangi terbentuknya kompleks enzim-substrat, tetapi menghalangi reaksi 

selanjutnya disebut inhibisi unkompetitif. 

 

● Kofaktor Logam 

Kofaktor adalah suatu faktor yang membantu keaktifan enzim.  Ikatan antara 

kofaktor dan enzim dapat sangat kuat dan ada pula yang tidak terikat kuat. 

 

● Pelarut Organik 

Penggunaan pelarut dalam reaksi enzimatik memberikan keuntungan antara lain 

ialah kelarutan substrat-organik dan enzim lebih tinggi dibandingkan dengan air 

serta meningkatkan kestabilan enzim dengan pelarut. 



25 

 

● Waktu inkubasi 

Setiap enzim membutuhkan waktu inkubasi tertentu untuk dapat bereaksi secara 

optimum dengan substrat hingga menghasilkan produk. 

 

Menurut Shahib (2015), ada dua teori pembentukan kompleks enzim-subtrat yaitu 

teori kunci-gembok (lock and key) dan teori kecocokan induksi (induced-fit). 

1.  Teori Kunci-Gembok (Lock and Key Theory) 

Teori ini dikemukakan oleh Emil Fisher yang menyatakan bahwa kerja enzim 

seperti kunci dan anak kunci, melalui hidrolisis senyawa gula dengan enzim 

invertase. Terjadinya reaksi antara substrat dengan enzim adalah karena adanya 

kesesuaian bentuk ruang antara substrat dengan sisi aktif (active site) dari 

enzim,  dengan begitu sisi aktif enzim cenderung kaku.  Substrat berperan 

sebagai kunci (key) dan sisi aktif (lock) berperan sebagai gembok.  Substrat 

masuk ke dalam sisi aktif sehingga terjadi kompleks enzim-substrat.  

Hubungan antara enzim dan substrat membentuk ikatan yang lemah. Pada saat 

ikatan kompleks enzim-substrat terputus, produk hasil reaksi akan dilepas dan 

enzim akan kembali pada konfigurasi semula.  

2.  Teori Kecocokan Induksi (Induced Fit Theory) 

Teori ini dikemukakan oleh Daniel Koshland yang menyatakan bahwa sisi aktif 

tidak bersifat kaku tetapi lebih fleksibel.  Sisi aktif secara terus menerus 

berubah bentuknya sesuai dengan interaksi antara enzim dan substrat.  Ketika 

substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif akan termodifikasi 

menyesuaikan bentuk substrat sehingga terbentuk kompleks enzim substrat.  
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Sisi aktif akan terus berubah bentuknya sampai substrat terikat secara 

sepenuhnya, yang mana bentuk akhir dan muatan enzim ditentukan.  Ketika 

substrat terikat pada enzim, sisi aktif enzim mengalami beberapa perubahan 

sehingga ikatan yang terbentuk antara enzim dan substrat menjadi lebih kuat. 

Interaksi antara enzim dan substrat disebut Induced fit. 

 

 

F. Enzim Protease 

 

 

Enzim yang berperan dalam proses fermentasi pada produk perikanan didominasi 

oleh enzim proteolitik yang mampu mengurai protein (Kulsum dan Hidayat, 

2017).  Enzim protease juga berperan dalam bidang industri, terutama dalam 

aplikasi bioteknologi.  Protease merupakan salah satu enzim terpenting dan paling 

banyak digunakan dalam berbagai industri, seperti industri pangan, kulit, 

biomedis dan deterjen.  Pada industri pangan, enzim protease digunakan untuk 

menghasilkan protein hidrolisat, menjernihkan bir, melunakkan daging, 

menggumpalkan susu dan memperbaiki tekstur adonan roti. Pada bidang 

perikanan, protease dapat diterapkan misalnya pada proses pembuatan hidrolisat 

protein seperti kecap ikan, pembuatan cavier atau untuk membantu pengulitan 

hasil perikanan serta penghilangan kapur pada teripang. 

Protease yang disebut juga peptidase atau proteinase merupakan enzim golongan 

hidrolase yang bekerja memecah protein menjadi molekul yang lebih sederhana, 

seperti oligopeptide pendek atau asam amino dengan reaksi hidrolisis pada ikatan 

peptida (Melliawati, 2015).  Enzim protease memiliki banyak struktur sekunder 
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beta-sheet dan alpha-helix yang sangat pendek.  Struktur sekunder beta-sheet dan 

alpha-helix protein dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

 

Gambar 9. Struktur sekunder beta-sheet dan alpha-helix protein  

(Sumber: Yunita, 2012). 

 

 

Untuk menguji suatu biakan bakteri menghasilkan enzim protease ekstraseluler, 

maka bakteri tersebut harus ditumbuhkan pada medium yang mengandung kasein 

yaitu Skim Milk Agar (Hanafiarti, 2015).  Kasein merupakan salah satu jenis 

potein.  Hidrolisis kasein digunakan untuk memperlihatkan aktivitas hidrolitik 

protease yang memutuskan ikatan peptida CO-NH, yang ditunjukkan dengan 

adanya zona bening di sekeliling pertumbuhan bakteri.  Pengujian secara kualitatif 

bakteri penghasil enzim protease ekstraselular dilakukan dengan cara mengamati 

zona bening yang berada di sekitar koloni bakteri, kemudian membagi diameter 

zona bening dengan diameter koloni bakteri.  Hasil bagi diameter tersebut 

dinyatakan sebagai aktifitas protease secara relatif.  Besar kecilnya diameter zona 

menunjukkan konsentrasi dan aktivitas enzim yang dihasilkan (Hanafiarti, 2015). 
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Enzim protease dapat dihasilkan dari berbagai sumber, salah satu sumber 

penghasil enzim protease yang banyak diteliti adalah bakteri.  Pemilihan bakteri 

sebagai sumber enzim protease disebabkan beberapa alasan, yaitu : 

1. Bakteri lebih mudah tumbuh dengan kecepatan yang lebih cepat 

dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. 

2. Skala produksi enzim mudah ditingkatkan. 

3. Biaya produksi enzim lebih rendah. 

4. Kondisi produksi tidak tergantung pada musim dan waktu proses produksi 

enzim lebih pendek (Poernomo, 2009). 

Enzim protease dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 

 
 

 

Gambar 10. Enzim Protease (Sumber: Poernomo, 2009). 

 

 

Menurut Harley dan Prescott (2010), protease dibagi menjadi 4 golongan : 

1. Protease Serin: memiliki residu serin dalam lokasi aktifnya, bersifat 

endopeptidase, yang termasuk enzim ini yaitu seperti tripsin, kimotripsin, 

elastase dan subtilin. 
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2. Protease Sulfhidril: memiliki residu sulfhidril pada lokasi aktif, kerja 

enzim dapat dihambat oleh senyawa oksidator dan alkilator serta logam 

berat, yang termasuk enzim ini yaitu seperti protease dari tanaman dan 

mikroba seperti papain, fisin dan bromielin. 

3. Protease Metal: keaktifannya tergantung pada adanya metal dengan 

hubungan stoikiometrik 1 mol metal/1mol enzim, dapat dihambat oleh 

EDTA (Ethlene Diamine Tetra Acetic Acid) dimana dapat mengkhelat 

metal sehingga keaktifan enzim hilang atau berkurang, yang termasuk 

enzim ini yaitu seperti karboksipeptidase untuk beberapa amino 

peptidase. 

4. Protease Asam: enzim yang pada lokasi aktifnya terdapat di gugus 

karboksil, aktif pada pH rendah (optimum 2,0 – 5,0), keaktifannya dapat 

dihambat oleh p-bromo fenasilbromida, yang termasuk enzim ini yaitu 

seperti pepsin, renin, dan protease kapang. 

 

Terdapat berbagai jenis bakteri dan kapang yang mampu menghasilkan enzim 

protease, yaitu seperti Bacillus amylolique, B. licheniformis, B. subtilis, B. cereus, 

B. polymyxa, B. thermoproteolyticus, Mucor pucillus, Aspergillus oryzae, dan 

phoenicis. Beberapa diantara mikroorganisme tersebut telah digunakan dalam 

skala industri.  

 

G. Proteolitik 

 

 

Bakteri proteolitik merupakan bakteri yang mampu memproduksi enzim protease  

secara ekstraseluler. Tingkat aktivitas proteolitik secara kualitatif dapat 
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diidentifikasi melalui pengamatan pertumbuhannya pada media padat yang 

mengandung kasein.  Besar aktivitas proteolitik ditunjukkan dengan semakin 

lebarnya zona bening yang terbentuk di sekitar koloni yang tumbuh pada media 

tersebut.  Hasil perombakan polimer protein ditunjukkan dengan terbentuknya 

zona bening yang menandakan protein dalam media padat tersebut telah dirombak 

menjadi senyawa peptida dan asam amino (Saidah, 2014).    

 

Berdasarkan karakter morfologi, fisiologi dan biokimia, isolat bakteri proteolitik 

yang diperoleh merupakan bakteri yang terdiri dari genus Staphylococcus sp., 

Necromonas sp. dan Enterobacter sp (Wahjuningrum dkk, 2009).  Bakteri 

proteolitik yang diperoleh terdiri dari beberapa genus yaitu meliputi 

Staphylococcus sp., Plesiomonas shigelloides, Bacillus sp. dan Pseudomonas sp. 

(Rizaldi dkk, 2018). 

 

H. Uji Aktivitas Protease 

 

 

Enzim biasanya diuji aktivitas pada pH optimum dengan suhu yang mudah 

dipergunakan dalam kisaran 25oC sampai 38oC dengan konsentrasi substrat yang 

mendekati jenuh. Pada keadaan ini, kecepatan reaksi awal biasanya sebanding 

dengan konsentrasi enzim, sedikitnya pada kisaran konsentrasi enzim tertentu. 

Aktivitas protease dapat ditentukan dengan  melakukan uji kaseinolitik atau 

menguji aktivitas protease dengan  memanfaatkan kasein sebagai substrat pada 

suhu, pH, dan lama waktu tertentu.  Reaksi hidrolisis yang terjadi selanjutnya 

dapat dihentikan dengan menambahkan larutan TCA (asam trikloroasetat) 

sehingga enzim dan sisa substrat menjadi terdenaturasi, kecuali produk hasil 
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hidrolisis yang berupa sama amino (salah satunya yaitu tirosin).  Tirosin yang 

larut dalam campuran reaksi tersebut selanjutnya dipisahkan dari enzim dan sisa 

substrat dengan cara disentrifugasi dan ditentukan serapannya dengan 

menggunakan metode Anson (Satwika, 2010).  Penentuan kadar tirosin pada 

metode Anson dilakukan dengan teknik kolorimetrik, yaitu memanfaatkan serapan 

dari kompleks biru yang terbentuk akibat reaksi antara tirosin dengan reagen 

Folin-Ciocalteu pada pH basa. 

 

Pengaruh suhu sangat menentukan aktivitas enzim pada waktu mengkatalisa suatu 

reaksi.  Secara umum, setiap peningkatan sebesar 10oC di atas suhu minimum, 

aktivitas enzim akan meningkat sebanyak dua kali lipat. Aktivitas enzim 

meningkat pada kecepatan ini hingga mencapai kondisi optimum. Peningkatan 

suhu yang melebihi suhu optimumnya menyebabkan lemahnya ikatan di dalam 

enzim secara struktural (Pratiwi, 2010). Pada suhu maksimum enzim akan 

terdenaturasi karena struktur ptotein terbuka dan gugus non polar yang berada di 

dalam molekul menjadi terbuka keluar, kelarutan protein di dalam air yang polar 

menjadi turun, sehingga aktivitas enzim juga akan turun.   

 

Enzim tidak mencapai konversi maksimum pada konsentrasi substrat rendah, 

akibatnya enzim sulit menemukan substrat yang akan direaksikan.  Seiring dengan 

meningkatnya konsentrasi substrat, kecepatan reaksi juga akan meningkat akibar 

makin cepatnya substrat terikat pada enzim. Peningkatan konsentrasi substrat pada 

titik jenuh tidak lagi dapat meningkatkan kecepatan laju reaksi (Pratiwi, 2010). 
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I. Spektrofotometer UV-Vis 

 

 

Spektrofotometer UV-Vis merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur 

aktivitas enzim yang diperoleh, yaitu dengan mengukur absorbansi blanko dan 

ekstrak kasar enzim.  Spektrofotometri UV-Vis merupakan teknik analisis 

spektroskopi menggunakan sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet (10–380 

nm) dan sinar tampak (380–780 nm) dengan menggunakan instrumen 

spektrofotometer.   

 

Spektrofotometer UV-Vis menggunakan energi elektronik yang cukup besar pada 

molekul yang dianalisis, sehingga banyak digunakan pada analisis kuantitatif 

(Mulja dan Suharman, 2009).  Molekul hanya menyerap radiasi elektromagnetik 

pada panjang gelombang yang khusus (spesifik untuk molekul tersebut). 

Absorbansi cahaya ultraviolet mengakibatkan berpindahnya suatu elektron ke 

orbital yang lebih tinggi.  Radiasi elektromagnetik yang dipancarkan menyerupai 

partikel yang disebut foton, energi foton berbanding terbalik dengan panjang 

gelombang. Radiasi dengan panjang gelombang lebih pendek mempunyai energi 

yang lebih tinggi, sehingga foton dari cahaya ultraviolet mempunyai energi yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan foton gelombang radio.  Skema kerja 

spektrofotometer UV-Vis dapat dilihat pada Gambar 11. 
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Gambar 11. Skema Kerja Spektrofotometer Uv-Vis (Sumber: Kusnanto, 2013). 

 

 

 

Kelebihan dari serapan ultraviolet yaitu gugus-gugus karakteristik dapat dikenal 

dalam molekul-molekul yang sangat kompleks.  Serapan dari radiasi UV-Vis pada 

umumnya disebut dengan spektroskopi elektronika.  Molekul-molekul yang 

mempunyai orbital d yang terisi sebagian akan mengalami absorbsi pada panjang 

gelombang UV-Vis.  Hal tersebut diakibatkan oleh interaksi ligan dengan orbital d 

dari logam.  Pada ion bebas orbital d berada pada tingkat energi yang sama.  

Interaksi logam dengan ligan menyebabkan terjadinya pembelahan orbital d 

(splitting). Secara kualitatif, absorbsi cahaya dapat diperoleh dengan 

pertimbangan absorbsi cahaya pada daerah tampak.  Objek dilihat dengan adanya 

bantuan cahaya yang diteruskan dan dipantulkan.  Apabila cahaya polikromatis 

(cahaya putih) yang berisi seluruh spektrum panjang gelombang melewati 

medium tertentu, akan terjadi penyerapan panjang gelombang lain sehingga 

medium tersebut akan tampak berwarna.  Oleh karena hanya panjang gelombang 

yang diteruskan yang sampai ke mata maka panjang gelombang inilah yang 
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menentukan warna dari medium.  Warna ini disebut dengan warna komplementer 

terhadap warna yang diabsorbsi. 

 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis spektrofotometri UV-Vis 

terutama untuk senyawa yang semula tidak berwarna yang akan dianalisis dengan 

spektrofotometri visible karena senyawa tersebut harus diubah terlebih dahulu 

menjadi senyawa yang berwarna. Tahapan-tahapan yang harus diperhatikan yaitu 

(Gandjar dan Rohman, 2009):  

a. Pembentukan molekul yang dapat menyerap sinar UV-Vis Hal ini perlu 

dilakukan jika senyawa yang dianalisis tidak menyerap pada daerah tersebut. 

Caranya yaitu dengan mengubah senyawa tersebut menjadi senyawa lain atau 

direaksikan dengan pereaksi tertentu. Pereaksi yang digunakan harus 

memenuhi beberapa persyaratan yaitu reaksinya selektif dan sensitif; 

reaksinya cepat; kuantitatif; reprodusibel; dan hasil reaksi stabil dalam jangka 

waktu yang lama.  

b. Waktu operasional (operating time) Cara ini biasa digunakan untuk 

pengukuran hasil reaksi atau pembentukan warna. Tujuannya untuk 

mengetahui waktu pengukuran yang stabil. Waktu operasional ditentukan 

dengan mengukur hubungan antara waktu pengukuran dengan absorbansi 

larutan.  

c. Pemilihan panjang gelombang maksimum Panjang gelombang yang 

digunakan untuk analisis kualitatif yaitu panjang gelombang dimana terjadi 

serapan maksimum. Untuk memperoleh panjang gelombang serapan 

maksimum dilakukan dengan membuat kurva hubungan antara absorbansi 

dengan panjang gelombang dari suatu larutan baku pada konsentrasi tertentu.  
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d. Pembuatan kurva baku Dibuat seri larutan baku dari zat yang akan dianalisis 

dengan berbagai konsentrasi. Kemudian diukur absorbansi dari masing-

masing larutan dengan berbagai konsentrasi tersebut, dan dibuat kurva yang 

merupakan hubungan antara absorbansi (Y) dengan konsentrasi (X). 

Penyimpangan dari garis lurus biasanya dapat disebabkan oleh kekuatan ion 

yang tinggi, perubahan suhu, dan reaksi ikatan yang terjadi.  

e. Pembacaan absorbansi sampel Absorban jika dibaca sebagai transmitans pada 

spektrofotometer hendaknya antara 0,2-0,8 atau 15%-70%. Anjuran ini 

berdasarkan anggapan bahwa kesalahan dalam pembacaan T adalah 0,005 

atau 0,5% (kesalahan fotometrik). 

 

Spektrofotometer yang sesuai untuk pengukuran di daerah spektrum ultraviolet 

dan sinar tampak terdiri atas suatu sistem optik dengan kemampuan menghasilkan 

sinar monokromatis dalam jangkauan panjang gelombang 200-800 nm. 

Spektrofotometer UV-Vis memiliki komponen berupa sumber-sumber sinar, 

monokromator, dan sistem optik. 

a. Sumber: sumber-sumber lampu yang terdapat pada spektrofotometer UV-Vis 

adalah lampu deuterium dan lampu halogen. Lampu deuterium digunakan 

untuk daerah UV pada panjang gelombang 190-350 nm, sementara lampu 

halogen atau lampu tungsten digunakan untuk daerah visibel (pada panjang 

gelombang antara 350-900 nm).  

b. Monokromator: digunakan untuk mendispersikan sinar kedalam komponen-

komponen panjang gelombangnya yang selanjutnya akan dipilih oleh celah. 
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c. Optik-optik: sistem optik pada spektrofotometer UV-Vis dapat didesain untuk 

memecah sumber sinar sehingga sumber sinar melewati 2 kompartemen. Pada 

spektrofotometer berkas ganda (double beam), suatu larutan blanko dapat 

digunakan dalam satu kompartemen untuk mengoreksi pembacaan atau 

spektrum sampel. Yang paling sering digunakan sebagai blanko dalam 

spektrofotometri adalah semua pelarut yang digunakan untuk melarutkan 

sampel atau pereaksi.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 
 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 
 
 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Januari 2020 – September 2020 di 

Laboratorium Biokimia Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 
 
 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabung reaksi, cawan petri, 

Erlenmeyer, gelas ukur, labu takar, gelas beaker, kain kasa, kapas, rak tabung, 

jarum ose, mikropipet, pemanas bunsen, kompor gas, kaca preparat, mikroskop 

cahaya, magnetic stirrer, neraca digital, vortex, sentrifuga, tabung sentrifuga, 

waterbath, oven, autoclave, laminar air flow, shaker incubator, incubator, dan 

spektrofotometri UV-Vis. 

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuades, NaCl, NA 

(Nutrient Agar), yeast extract, agar, kasein, skim milk, dextrose, buffer fosfat pH 

7, TCA, NaOH, CuSO4.5H2O 1% (w/v), Na-K-tartarat 1% (w/v), reagen Folin 

Ciocelteau, alkohol, Na2CO3, dan terasi tradisional sebanyak 3 sampel yang 

diambil dari 3 daerah yaitu daerah Bangka, Medan, dan Cirebon. 
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C. Prosedur Penelitian 
 

1. Tahap Persiapan 

 

a. Persiapan Alat 

 

Alat-alat gelas dan rak tabung yang akan digunakan dicuci, dikeringkan, dan 

dibungkus menggunakan kertas HVS lalu disterilisasi menggunakan autoclave 

pada suhu 1210 C tekanan 1 atm selama 15 menit.  Pengeringan alat-alat gelas 

dilakukan sterilisasi menggunakan oven pada suhu 1000 C selama 15 menit.  

Sterilisasi bertujuan untuk menghilangkan mikroba yang tidak diinginkan dari 

alat-alat yang digunakan. 

 

b. Pembuatan Medium Isolasi Padat Skim Milk Agar  

 

Isolasi mikroba dilakukan dengan menggunakan medium padat SMA (Skim Milk 

Agar).  Medium disiapkan dengan cara menimbang 0,5 gram kasein kemudian 

dilarutkan (dalam 15 mL larutan buffer fosfat pH 7); 0,25 gram yeast extract; 0,1 

gram dextrose; 1,5 gram agar dan 15 mL skim milk kemudian dimasukkan ke 

dalam erlenmeyer 250 mL dan ditambahkan akuades hingga 100 mL, lalu 

dihomogenkan. Medium yang telah homogen selanjutnya disterilisasi 

menggunakan autoclave pada suhu 1210 C tekanan 1 atm selama 15 menit. 

Medium steril kemudian dituangkan ke dalam cawan petri di dalam Laminar Air 

Flow, lalu di UV dan diblower selama 15 menit. Tabung reaksi selanjutnya 

dimiringkan dan dibiarkan memadat pada suhu kamar. 
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c. Pembuatan Medium Kultur Cair 

 

Media kultur cair yang digunakan sama dengan komposisi media SMA, tetapi 

tanpa menambahkan agar. Lalu disterilisasi dengan autoclave selama 15 menit 

pada suhu 1210 C tekanan 1 atm. Medium yang telah disterilisasi kemudian 

didinginkan. 

 

d. Pembuatan Pereaksi Kunitz 

 

Larutan kasein dibuat dengan melarutkan 1 gram kasein dalam 100 mL buffer 

fosfat pH 7 pada penangas air mendidih.  Larutan TCA (Trichloro Acetic Acid) 

dibuat dengan melarutkan 5 gram TCA dalam 100 mL air suling.  

 

e. Pembuatan Pereaksi Lowry 

 

Pengukuran kadar protein dengan metode lowry menggunakan 4 macam pereaksi, 

yaitu pereaksi A, pereaksi B, pereaksi C, dan pereaki D.  Pereaksi A dapat dibuat 

dengan cara melarutkan 2 gram Na2CO3 dengan 100 mL NaOH 0,1N.  Pereaksi B 

dapat dibuat dengan cara menambahkan 5 mL CuSO4.5H2O 1% (w/v) ke dalam 5 

mL larutan Na-K-tartarat 1% (w/v).  Pereaksi C dapat dibuat dengan cara 

menambahkan 2 mL pereaksi B dangan 100 mL pereaksi A.  Pereaksi D dapat 

dibuat dengan cara mengencerkan reagen Folin-Ciocelteau dengan akuades 1:1. 

 

f. Pembuatan Medium Uji Motilitas 

 

Medium ini disiapkan dengan cara menimbang 1 gram agar; 0,5 gram kasein; 0,25 

gram yeast extract; 0,1 gram dextrose; 15 mL skim milk lalu dilarutkan ke dalam 

100 mL akuades kemudian dipanaskan hingga homogen. Setelah medium 

homogen kemudian medium dituangkan ke beberapa tabung reaksi sebanyak 7 
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mL lalu ditutup dengan sumbat kapas. Tabung yang telah berisi medium SMA 

lalu disterilisasi dengan autoclave selama 15 menit pada suhu 1210 C tekanan 1 

atm. Medium yang telah disterilisasi kemudian diletakkan tegak hingga memadat. 

 

2. Isolasi Bakteri Penghasil Enzim Protease dari Terasi 

 

Isolasi dilakukan menggunakan medium padat SMA dengan pengenceran 

bertingkat dengan metode penyebaran dalam cawan.  Sampel yang digunakan 

adalah terasi udang yang berasal dari daerah Bangka, Medan dan Cirebon.  Isolasi 

dengan metode pengenceran bertingkat dilakukan dengan cara masing-masing 

sampel ditimbang sebanyak 1 gram lalu disuspensikan ke dalam 10 mL larutan 

salin.  Hasil masing-masing pengenceran kemudian diambil sebanyak 100 µL lalu 

ditanam dengan Spread Plate Method pada media SMA, lalu diinkubasi selama 24 

jam untuk mengetahui koloni mikroba yang ditunjukkan dengan adanya zona 

bening pada sekitar tumbuhnya koloni. Koloni mikroba yang menunjukkan 

aktivitas protease dengan diameter zona bening yang paling luas yang kemudian 

dipilih untuk perlakuan berikutnya. Isolasi dilakukan di dalam Laminar Air Flow 

untuk menghindari kontaminasi mikroba lain. 

 

3. Skrining Bakteri Penghasil Enzim Protease 

 

Pemilihan koloni tunggal dilakukan dengan menggunakan metode gores dalam 

cawan.  Hasil gores tersebut lalu diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam. 

Koloni tunggal diperoleh dengan melakukan pengulangan tahap tersebut hingga 3-

4 kali. Koloni tunggal yang diperoleh kemudian dipindahkan ke media SMA 

miring. Penyimpanan bakteri sebagai kultur stok murni dilakukan dengan 
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menginokulasi 1 ose koloni pada media SMA miring menggunakan metode zig-

zag. Bakteri yang diperoleh diinkubasi di dalam inkubator pada suhu 37oC. 

 

4. Seleksi Bakteri Berdasarkan Indeks Proteolitik 

 

Masing-masing isolat yang diperoleh dan telah disimpan dalam agar miring, 

kemudian diambil dengan ose lurus lalu ditusukkan pada bagian tengah medium 

agar plate. Cawan yang berisi media agar plate dan telah ditanamkan isolat lalu 

diinkubasi selama 24 jam. Pengamatan dilakukan dengan interval waktu 24 jam 

setelah diinkubasi. Tiap pengamatan diukur diameter isolat dan diameter zona 

bening untuk mengetahui indeks proteolitik dari masing-masing isolat yang 

diperoleh dari berbagai sampel terasi daerah Bangka, Medan dan Cirebon. Isolat 

dengan indeks proteolitik terbesar kemudian dilakukan pengujian lebih lanjut. 

 

5. Seleksi Uji Kuantitatif Berdasarkan Aktivitas Protease 

 

Pengukuran aktivitas protease dimulai dengan penyiapan starter.  Starter disiapkan 

dengan menginokulasi sebanyak 50 mL medium cair dengan 1 ose biakan isolat 

mikroba yang diperoleh, biakan tersebut lalu diinokulasi pada suhu 37oC dan 

dishaker menggunakan shaker incubator dengan kecepatan 150 rpm selama 24 

jam.  Sebanyak 2% starter diinokulasikan ke dalam 100 mL medium yang sama, 

lalu diinkubasi kembali pada suhu 37oC  menggunakan shaker incubator dengan 

kecepatan 150 rpm selama 48 jam.  Kultur selanjutnya diambil sebanyak 5 mL 

lalu disentrifugasi pada kecepatan 10.000 rpm selama 15 menit untuk memisahkan 

larutan enzim dari substrat, kemudian disimpan pada lemari pendingin sebelum 

dilakukan uji aktivitas protease dengan metode Kunitz.  
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Metode Kunitz dilakukan dengan cara sebanyak 1 mL larutan kasein dimasukkan 

ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan sebanyak 1 mL larutan enzim, 

lalu diinkubasi pada penangas air dengan suhu 60oC selama 30 menit. Setelah 30 

menit, tabung reaksi dikeluarkan dan ditambahkan sebanyak 3 mL larutan TCA, 

larutan diaduk dan didiamkan selama 30 menit pada suhu kamar agar 

pengendapan sempurna. Endapan yang terbentuk dipisahkan dengan sentrifugasi 

dan penyaringan. Kemudian diukur absorbansi filtrat menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang sebesar 280 nm. Kontrol 

dibuat dengan menambahkan 3 mL larutan TCA dalam tabung reaksi berisi 0,5 

mL enzim, lalu diinkubasi selama 30 menit. 

 

6. Uji Tingkat Kekeruhan (optical density) Isolat Terpilih 

 

Pertumbuhan mikroorganisme meliputi fase lag, fase eksponensial, fase stasioner 

dan fase kematian.  Pengukuran (optical density) dilakukan pada selang waktu 12 

jam hingga waktu 72  jam untuk mengetahui fase pertumbuhan tersebut. Sebanyak 

0,3 mL enzim yang diencerkan dalam 2,7 mL akuades, kemudian larutan enzim 

diukur absorbansinya pada panjang gelombang 600 nm menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis. 

 

7. Uji Kadar Protein 

 

Kadar protein enzim ditentukan dengan metode Lowry.  Sebanyak 0,1 mL enzim 

protease yang diproduksi ditambahkan 0,9 mL akuades lalu direaksikan dengan 5 

mL pereaksi C dan dihomogenkan, lalu dibiarkan selama 15 menit pada suhu 

ruang.  Selanjutnya campuran ditambahkan dengan 0,5 mL pereaksi D dan 

dihomogenkan dan didiamkan selama 30 menit pada suhu kamar.  Kontrol dibuat 
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dengan mengganti sebesar 0,1 mL enzim dengan 0,1 mL akuades.  Serapan diukur 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 750 nm. Kurva 

standar BSA (Bovine serum Albumin) digunakan untuk menentukan konsentrasi 

protein enzim. 

 

8. Identifikasi Bakteri 

 

Identifikasi bakteri hasil isolasi dari terasi dilakukan dengan dua cara yaitu 

pewarnaan gram dan uji motilitas.  Pewarnaan gram digunakan untuk mengetahui 

bentuk serta struktur dinding sel bakteri, sedangkan uji motilitas untuk 

mengetahui adanya pergerakan dari bakteri. 

 

a. Pewarnaan Gram 

 

Pewarnaan gram dilakukan secara septis.  Sebanyak 1 ose bakteri diletakkan pada 

kaca preparat yang telah dibersihkan dengan akuades, lalu diratakan hingga 

membentuk lapisan tipis, kemudian didiamkan hingga kering.  Setelah kering, 

lapisan difiksasi dengan kaca preparat di atas nyala api spirtus, kemudian ditetesi 

dengan larutan kristal violet sebanyak 3 mL dan didiamkan selama 30 detik.  

Selanjutnya larutan dicuci dengan air dan didiamkan selama 30 detik, lalu 

diteteskan dengan larutan iodin dan didiamkan kembali selama 60 detik, lalu 

dicuci dengan alkohol serta dikeringkan pada suhu ruang selama 30 detik.  

Penambahan larutan safranin dilakukan, kemudian didiamkan selama 60 detik lalu 

dibilas dengan air dan dikeringkan, kemudian dilakukan pengamatan 

menggunakan mikroskop.  Bakteri gram positif menunjukkan adanya warna 

violet, sedangkan bakteri gram negatif berwarna merah.  Hasil pewarnaan gram 
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untuk mengetahui bentuk serta struktur dinding sel bakteri metabolit sekunder 

yang diperoleh. 

 

b. Uji Motilitas 

Uji motilitas dilakukan dengan cara menusukkan 1 ose bakteri ke dalam agar 

secara tegak, lalu diinkubasi selama 24 jam. Uji positif apabila disekitar daerah 

tusukan terbentuk serat-serat halus. Dari hasil uji tersebut dapat diketahui apakah 

bakteri tersebut bergerak atau tidak. 
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D. Diagram Alir Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

Sampel Terasi 3 Daerah 

- diisolasibakteridari 

berbagai terasi 

Isolat Bakteri 

- dipisahkan 

- disimpan dalam agar miring 

Bakteri  Isolat Bakteri 

- diuji dengan uji     

pewarnaan gram 
- dimasukkan ke medium starter, 

di inkubasi, lalu di shaker selama 

24 jam - diuji dengan uji 

motilitas 

Inokulum 

- dipindahkan ke medium 

fermentasi, lalu diinkubasi selama 

48 jam, kemudian di shaker 

dengan kecepatan 150 rpm 

Hasil 

Kultur Sel 

- dipanen enzim tersebut dengan di 

sentrifugasi dengan kecepatan 1000 

rpm selama 30 menit  

Ekstrak Kasar Enzim 

- diuji aktivitas 

enzimnya 

Hasil 



 

 
 
 
 
 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Sebanyak 6 isolat kandidat yang didapat dari hasil proses skrining bakteri, 

diperoleh sebanyak 1 isolat penghasil enzim protease dengan indeks 

proteolitik serta aktivitas enzim tertinggi, yaitu pada isolat B-7-2. 

2. Isolat B-7-2 memiliki aktivitas protease tertinggi yaitu dengan aktivitas unit 

sebesar 354 U/mL pada waktu inkubasi selama 48 jam. 

3. Isolat B-7-2 memiliki aktivitas spesifik tertinggi pada waktu inkubasi selama 

60 jam yaitu sebesar 918 U/mg. 

4. Identifikasi isolat terpilih menunjukkan bahwa keenam isolat bersifat motil 

dengan bentuk basil pada isolat A-10-2, B-11-2, B-9-3, dan B-9-5, serta 

bentuk coccus pada isolat A-4-2 dan B-7-2. 

5. Hasil pewarnaan gram pada isolat A-4-2; A-10-2; B-9-3; B-7-2; B-9-5 dan B-

11-2 menujukkan bahwa keenam isolat tersebut merupakan gram positif. 
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B. Saran 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka untuk penelitian selanjutnya 

disarankan sebagai berikut: 

1. Perlunya dilakukan uji indeks proteolitik untuk lebih mendapatkan nilai indeks 

proteolitik dari zona bening yang lebih tinggi. 

2. Perlunya dilakukan uji aktivitas protein serta uji pertumbuhan sel pada waktu 

inkubasi selama 4 sampai 5 hari dengan interval waktu yang berbeda, untuk 

mengetahui keempat fase pertumbuhan isolat yang diperoleh. 

3. Perlunya dilakukan karakterisasi pH serta temperature optimum produksi enzim 

dari isolat yang diperoleh. 
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