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Indonesia memiliki makanan tradisional hasil fermentasi yang 

dikenal dengan nama tempe.  Tempe merupakan makanan hasil fermentasi 

kacang-kacangan oleh jamur. Makanan tradisional hasil fermentasi juga 

dimiliki oleh negara lain seperti Jepang (natto), Korea (chungkook-jang) 

dan China (douchi). Makanan-makanan tersebut telah diteliti dan terbukti 

mengandung enzim fibrinolitik, yakni enzim yang mampu mendegradasi 

fibrin. (Kotb, 2012). 

Tempe merupakan makanan fermentasi tradisional Indonesia yang 

umumnya terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi menggunakan 

jamur Rhizopus sp. Namun, tempe juga dapat dibuat dari jenis kacang-

kacangan (legume) yang lain. Salah satu tempe yang tebuat selain dari 

kacang-kacangan selain kedelai adalah tempe kacang koro.  

Pada penelitian ini digunakan jamur Rhizopus oligosporus untuk 

memfermentasi kacang koro menjadi produk tempe dan kemudian diuji 

aktivitas fibrinolitiknya menggunakan uji fibrin plate. Setelah dipastikan 

kandungan enzim fibrinolitiknya, dilakukan pengukuran aktivitas 

fibrinolitik dari ekstrak tempe kacang koro (crude enzim) berdasarkan 

kemampuannya dalam menghidrolisa fibrin sebagai substrat menjadi asam 

amino-asam amino. Asam amino yang dihasilkan diukur menggunakan 
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standar tirosin. Satu unit aktivitas fibrinolitik didefinisikan sebagai 

banyaknya enzim (ml) yang mampu melepaskan 1 µmol tirosin tiap menit 

pada kondisi pengukuran. Jumlah tirosin yang terlepas diukur menggunakan 

spektrofotometer UV. Setelah dilakukan uji aktivitas firinolitik, kemudian 

dilakukan uji kadar protein crude enzim. Pada penelitian ini digunakan 

metode Bradford untuk pengukuran kadar proein. Prinsip pengukuran pada 

metode Bradford adalah terbentuknya ikatan kompleks antara protein dan 

Comassie Brilliant Blue yang memberikan absorbansi maksimum di sekitar 

595 nm (Roe, 2001). Kadar protein diukur menggunakan kurva baku Bovine 

Serum Albumin (BSA). 

Aktivitas enzim fibrinolitik sampel dinyatakan dalam aktivitas 

spesifik yang merupakan perbandingan antara aktivitas enzim fibrinolitik 

dengan kadar protein yang dinyatakan dalam U/µg.  

Enzim fibrinolitik yang terkandung dalam tempe kacang koro 

(Canavalia ensiformis) kemudian dilakukan proses pemurnian dengan 

teknik pengendapan menggunakan ammonium sulfat. Teknik pengendapan 

ini menggunakan prinsip salting-out dimana terjadi penurunan kelarutan 

protein dengan penambahan garam netral (dalam penelitian ini digunakan 

ammonium sulfat) sehingga protein akan mengendap. Penambahan 

ammonium sulfat dapat disesuaikan dengan konsentrasi persen kejenuhan 

yang diinginkan. Pada penelitian ini penambahan ammonium sulfat 

dilakukan hingga diperoleh konsentrasi atau % kejenuhan 30%, 55% dan 80 

%. Pada pemurnian menggunakan teknik ini dihasilkan  fraksi endapan pada 

tingkat kejenuhan 30%, 55% dan 80%. Fraksi endapan pada masing-masing 

% kejenuhan kemudian dilarutkan kembali menggunakan dapar fosfat dan 

dilakukan uji aktivitas fibrinolitik dan uji kadar protein menggunakan 

metode Bradford sama seperti yang dilakukan pada crude enzim. Dari hasil 
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uji aktivitas fibrinolitik dan kadar protein yang diperoleh kemudian dihitung 

aktivitas spesifiknya. 

Setelah dilakukan proses purifikasi parsial, fraksi endapan pada 

tingkat kejenuhan dengan  aktivitas spesifik paling tinggi dilakukan proses 

pemurnian selanjutnya dengan kromatografi filtrasi gel menggunakan 

sephadeks G-100. Kromatografi filtrasi gel atau size exclusion 

chromatography merupakan teknik kromatografi yang memisahkan protein 

berdasarkan ukuran. Pada teknik kromatografi ini, protein besar keluar dari 

kolom lebih dulu diibandingkan protein dengan ukuran lebih kecil (Nelson 

and Cox, 2008). Fraksi-fraksi hasil kromatografi yang diperoleh kemudian 

dilakukan uji aktivitas fibrinolitik dan kadar protein menggunakan metode 

yang sama seperti uji pada crude enzim dan fraksi endapan hasil purifikasi 

parsial. Dari hasil uji aktivitas fibrinolitik dan kadar protein yang diperoleh 

kemudian dihitung aktivitas spesifiknya.  

Untuk mengetahui pengaruh proses purifikasi terhadap aktivitas 

enzim fibrinolitik pada kacang koro, dilakukan perbandingan antara 

aktivitas spesifik dari tempe kacang koro sebelum dan sesudah dilakukan 

kedua proses pemurnian tersebut.  

Dari hasil pengukuran aktivitas spesifik diperoleh rata-rata aktivitas 

spesifik crude enzim adalah dari 5,60 x 10
-3 

U/µg. Setelah dilakukan proses 

purifikasi parsial menggunakan ammonium sulfat, diperoleh rata-rata 

aktivitas spesifik fraksi endapan pada tingkat kejenuhan 55% yang 

merupakan fraksi endapan dengan aktivitas spesifik tertinggi yakni sebesar  

3,36 x 10
-3 

U/µg. Apabila dibandingkan nilai aktivitas spesifik dari crude 

enzim (sebelum proses purifikasi) dengan setelah dilakukan purifikasi 

parsial maka dapat diketahui bahwa aktivitas spesifik enzim fibrinolitik 

pada tempe kacang koro mengalami penurunan sebanyak 0,66 kali dari 5,60 

x 10
-3 

U/µg menjadi  3,36 x 10
-3 

U/µg. Sedangkan setelah fraksi endapan 
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55% dilakukan proses purifikasi berikutnya dengan kromatografi filtrasi gel 

menggunakan sephadeks G-100, diperoleh aktivitas spesifik sebesar 55,12 x 

10
-3  

U/µg.  Apabila dibandingkan nilai aktivitas spesifik dari crude enzim 

(sebelum proses purifikasi) dengan setelah dilakukan purifikasi parsial yang 

dilanjutkan dengan kromatografi filtrasi gel maka dapat diketahui bahwa 

aktivitas spesifik enzim fibrinolitik pada tempe kacang koro mengalami 

peningkatan sebanyak 9,85 kali dari 5,60 x 10
-3 

U/µg 
 
menjadi  55,12 x 10

-3 

U/µg.  
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