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Enzim fibrinolitik merupakan salah satu enzim golongan protease 

yang dapat digunakan untuk memecah fibrin pada terapi penyakit 

kardiovaskular.  Enzim fibrinolitik dapat bersumber dari mikroorganisme 

salah satunya jamur  Rhizopus sp, dimana jamur ini digunakan secara luas 

dalam produksi tempe (Kotb., 2012).Umumnya, tempe dibuat dari kacang 

kedelai yang diinokulasi dengan jamur Rhizopus sp. Namun pada beberapa 

tahun terakhir, produksi kedelai terus menurun sehingga digunakan 

alternatif kacang pengganti kedelai yakni kacang koro (Canavalia 

ensiformis). 

Enzim fibrinolitik dalam tempe masih berada dalam bentuk 

campuran dengan komponen biomolekul lainnya. Karena itu, diperlukan 

suatu proses purifikasi untuk mendapatkan enzim yang memiliki aktivitas 

fibrinolitik pada tempe.  

Penelitian ini dilakukan untuk melihat adanya aktivitas fibrinolitik 

pada tempe kacang koro (Canavalia ensiformis) dan melihat adanya 

peningkatan aktivitas spesifik enzim fibrinolitik sebelum (ekstrak kasar) 

dengan setelah dilakukan purifikasi parsial. Pada awal penelitian tempe 

kacang koro dibuat dengan tiga kali replikasi. Dari ketiga replikasi tersebut 

dibuat ekstrak kasar tempe yang kemudian diliofilisasi untuk menjaga 

stabilitasnya. Ekstrak kasar tempe yang telah dibuat, terlebih dahulu diuji 

aktivitasnya secara kualitatif pada plat fibrin. Ekstrak yang memiliki 

aktivitas fibrinolitik akan mampu menghidrolisis fibrin dalam plat sehingga 

terbentuk zona jernih. Dari hasil uji kualitatif ini, ternyata ketiga tempe 

memiliki aktivitas fibrinolitik. Sehingga, proses purifikasi parsial dilakukan 

terhadap masing – masing tempe.  

Proses purifikasi parsial pada penelitian ini dilakukan melalui dua 

tahap. Pada tahap pertama, masing – masing ektrak kasar tempe diendapkan 

dengan ammonium sulfat pada berbagai konsentrasi kejenuhan yaitu 0-30%, 

30-50%, dan 50-70%. Dari hasil pengendapan tersebut, ekstrak kasar yang 
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diendapkan dengan konsentrasi kejenuhan ammonium sulfat 30-50% 

memiliki aktivitas yang paling besar. Selanjutnya, pada tahap kedua dari 

purifikasi parsial dilakukan proses kromatografi filtrasi gel hasil 

pengendapan ammonium sulfat yang memiliki aktivitas maksimum. 

Kuantifikasi aktivitas fibrinolitik dilakukan dengan mengukur kadar 

tirosin dalam sampel. Penentuan aktivitas fibrinolitik dilakukan dengan 

mereaksikan enzim dengan substrat fibrin. Hasil degradasi fibrin ini akan 

menghasilkan asam amino salah satunya adalah tirosin. Aktivitas enzim 

dinyatakan dalam satuan unit. Unit aktivitas enzim didefinisikan sebagai 

jumlah enzim yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 μmol tirosin per 

menit pada kondisi pengukuran.     

Selain uji aktivityas sampel, setiap sampel juga diuji kadar protein 

total untuk perhitungan aktivitas spesifik. Nilai aktivitas spesifik sampel 

diperoleh dengan membandingkan nilai aktivitas fibrinolitik terhadap 

jumlah total protein sampel.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Tempe 

kacang koro (Canavalia ensiformis) hasil fermentasi Rhizopus oryzae 

FNCC 6078 menghasilkan enzim yang memiliki aktivitas fibrinolitik. Dari 

hasil uji aktivitas spesifik didapatkan hasil pengendapan ekstrak kasar 

dengan tingkat kejenuhan ammonium sulfat 50-70% memiliki aktivitas 

spesifik yang paling besar yakni 6,6 x 10
-2

 U/mg; 10,0 x 10
-2

 U/mg; dan 

23,8 x 10
-2

 U/mg. Berdasarkan uji statistik tidak ada perbedaan aktivitas 

spesifik yang bermakna sebelum dan setelah dipurifikasi parsial.  
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