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Enzim protease adalah salah satu enzim yang aplikasinya sangat 

luas, antara lain dibidang kesehatan. Pemanfaatan enzim protease di industri 
kesehatan sangat dibutuhkan, salah satunya adalah enzim fibrinolitik. Enzim 
fibrinolitik dapat digunakan untuk pengobatan penyakit kardiovaskular, 
dimana penyakit tersebut adalah salah satu penyakit penyebab kematian 
tertinggi di dunia (WHO, 2008). Enzim fibrinolitik bisa bersumber dari 
mikroorganisme, salah satunya adalah bakteri. 

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan sumber alternatif enzim 
fibrinolitik yang berasal dari mikroorganisme, dimana pemanfaatan 
mikroorganisme sebagai penghasil enzim mempunyai banyak keuntungan, 
yaitu mudah dan cepat sel mikroba untuk ditumbuhkan, skala produksi lebih 
mudah ditingkatkan, dan kondisi produksi tidak tergantung pada musim 
(Meyrath dan Volavsec, 1975). Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui karakterisasi dan identifikasi bakteri penghasil enzim 
fibrinolitik tersebut. 

Pada awal penelitian dilakukan pengambilan sampel tanah dari 
pantai. Sampel diambil dari 10 tempat yang berbeda yang telah dihitung 
titik koordinat masing-masing tempat. Pengambilan sampel dilakukan satu 
kali replikasi. Sampel kemudian dimasukkan ke dalam media Nutrient 
Broth agar mikroorganisme yang ada dalam sampel tidak mati. Setelah itu 
dilakukan isolasi dan peremajaan pada media Nutrient agar miring terhadap 
bakteri yang akan dilakukan uji aktivitas. 

Pada proses uji aktivitas dilakukan melalui dua tahap. Tahap 
pertama dilakukan uji aktivitas proteolitik secara kualitatif, dan tahap kedua 
dilakukan uji aktivitas fibrinolitik secara kualitatif. Uji aktivitas proteolitik 
secara kualitatif dilakukan dengan media susu skim. Isolat bakteri yang 
mempunyai aktivitas penghasil enzim protease akan menghidrolisis protein 
yang ada dalam media sehingga terbentuk zona jernih. Pada uji aktivitas 
proteolitik yang dilakukan terhadap dua puluh sampel terdapat enam belas 
sampel positif dan sampel selanjutnya dibiakkan untuk uji aktivitas 
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fibrinolitik secara kualitatif. Uji aktivitas fibrinolitik secara kualitatif 
dilakukan dengan media fibrin plate. Isolat bakteri yang mempunyai 
aktivitas fibrinolitik akan menghidrolisis fibrin dalam media sehingga 
terbentuk zona jernih. Pada uji aktivitas fibrinolitik yang dilakukan terhadap 
enam belas sampel terdapat dua belas sampel positif. Pengukuran indeks 
aktivitas enzim tertinggi sebesar 1,71. Selanjutnya sampel dibiakkan dalam 
media Nutrient agar untuk melihat karakterisasi morfologi dari isolat 
bakteri. 

Karakterisasi morfologi bakteri dilakukan secara makroskopis dan 
mikroskopis. Karakter morfologi makroskopis dilakukan dengan melihat 
pertumbuhan koloni bakteri pada medium agar miring yaitu bentuk 
pertumbuhan pada bekas goresan, pertumbuhan koloni bakteri pada medium 
agar tegak yaitu bentuk pertumbuhan pada bekas tusukan dan pertumbuhan 
koloni bakteri pada medium agar lempeng yaitu bentuk, tepian, elevasi, dan 
permukaan warna. Hasil karakter morfologi makroskopis sebagian besar 
mempunyai bentuk koloni bulat, warna koloni putih kusam, elevasi rata, 
dan tepian tidak rata. Karakterisasi morfologi secara mikroskopis dilakukan 
dengan pewarnaan gram dan pewarnaan spora. Beberapa bakteri merupakan 
gram positif dan beberapa merupakan gram negtaif dan hampir semua 
bakteri mempunyai spora dalam struktur sel tubuhnya. Dua isolat bakteri 
yang mempunyai indeks aktivitas enzim fibrinolitik tertinggi dilakukan 
identifikasi fisiologis secara biokimia dengan hasil spesies bakteri Bacillus 
sphaericus (BM8.1) dan Bacillus megaterium (BM9.1). 
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