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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi enzim selulase dari kapang Mucor 
sp.B2, menentukan aktivitas dua kompleks enzim selulase menggunakan substrat 
spesifik, mengkarakterisasi enzim serta uji aktivitasnya terhadap substrat alam 
jerami padi dan tongkol jagung. Kapang Mucor sp.B2 memiliki aktivitas 
endoglucanases tertinggi pada hari ke 6 sebesar 0,0561 U/mL dan untuk β-
glucosidases sebesar 0,0144 U/mL. Enzim selulase yang dihasilkan oleh kapang 
Mucor sp.B2 memiliki aktivitas optimum pada pH 5, temperatur 50˚C, stabil pada 
rentang pH 4-6 dan stabil pada temperatur  50˚C selama 6 jam. Aktivitas selulase 
pada substrat alam jerami padi sebesar 0,0829 U/mL sedangkan pada tongkol 
jagung sebesar 0,0293 U/mL. 
 
Keyword: Selulase, endoglucanases, β-glucosidases, Mucor sp.  
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Aryani, Siska Winda., 2012, Isolation and Characterization of Crude 
Cellulase from Cellulolytic Fungi Mucor sp.B2. The Script is under Guidance 
of Prof. Dr. Ni Nyoman Tri P, M.Si and Dr. Ni’matuzahroh, Department Of 
Chemistry, Faculty of Sciences and Technology, Airlangga University, 
Surabaya.  

 

ABSTRACT 

Aim of this researchs are to isolate cellulase enzyme from Mucor sp.B2, determine 
the activity of two cellulase enzyme complex using specific substrates, 
characterize the activity of enzyme and determine the activity of enzyme on 
natural substrate e.g rice straw and corn cobs. Mucor sp.B2 has the highest 
endoglucanases activity after sixth day was 0.0561 U/ mL and for β-glucosidases 
was 0.0144 U/ mL. Cellulase enzyme produced by the fungus Mucor sp.B2 has 
optimum activity at pH 5 and at a temperature of 50˚C. Cellulase enzyme showed 
a pH stability at 4-6 and temperature stability at 50˚C was 6 hours. Cellulase 
activity in the natural substrate of rice straw was 0.0829 U/ mL while on a corn 
cob was 0.0293 U/ mL. 
 
     
Keyword: Cellulase, endoglucanases, β-glukosidases, Mucor sp.  
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu negara yang beriklim tropis di mana 

temperatur dan kelembapan yang tinggi merupakan lingkungan yang ideal untuk 

pertumbuhan kapang. Kapang dapat bermanfaat bagi manusia, antara lain sebagai 

pengendali hayati, penghasil enzim dan dimanfaatkan pada industri komersial. 

Namun, kapang juga dapat merugikan, terutama sebagai pencemar pada berbagai 

makanan dan bahan pangan maupun ruangan sehingga dapat menimbulkan 

penyakit pada hewan maupun manusia (Ahmad, 2009). 

 Kapang merupakan salah satu mikroorganisme yang potensial untuk 

menghasilkan enzim. Enzim atau biokatalisator memiliki peranan yang penting 

tidak hanya pada metabolisme makhluk hidup tetapi juga telah banyak 

dimanfaatkan dalam berbagai aspek. Salah satu enzim yang dihasilkan oleh 

kapang adalah selulase. Kapang penghasil enzim selulase ini disebut kapang 

selulolitik. Kapang selulolitik menghasilkan enzim selulase yang dapat 

dimanfaatkan untuk menghidrolisis bahan berserat selulosa menjadi glukosa. 

Selulase banyak digunakan pada industri detergent, makanan ternak, tekstil, dan 

pabrik kertas (Jenny, 2003). Enzim  selulase  juga   digunakan   dalam  

pengolahan  kopi   dan   digunakan   dalam   industri   farmasi   sebagai   zat untuk 

membantu sistem pencernaan. Enzim selulase juga telah dimanfaatkan dalam 

proses fermentasi dari biomassa menjadi biofuel, seperti etanol. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Isolasi dan Karakterisasi Ekstrak Kasar Enzim 
Selulase dari Kapang Selulolitik Mucor sp.B2

Siska Winda Aryani



 

 

Hal ini karena selulosa mengandung komponen glukosa lebih dari 10.000 unit 

sehingga dapat dikonversi menjadi gula-gula yang lebih sederhana (gula 

pereduksi) dan selanjutnya difermentasi menjadi etanol oleh khamir atau bakteri 

(Koolman, 2001). 

 Beberapa genus fungi yang mampu menghasilkan enzim selulase antara 

lain Trichoderma, Aspergillus, Mucor dan Penicillum (Kusnadi et al.,2007). 

Beberapa jenis fungi yang dimanfaatkan untuk menghasilkan enzim selulase 

adalah Aspergillus niger dan Aspergillus terreus (Pothiraj et al., 2006) ; 

Aspergillus nidulans (Usama da Hala, 2008); Neurospra sitophila (Dewi, 2002) ; 

Trichoderma viride (Ikram et al., 2005); dan Saccharomyces cerevisiae 

(Omojasola et al., 2008). Sedangkan beberapa bakteri yang telah dikembangkan 

untuk menghasilkan enzim selulase ialah Pseudomonas, Cellulomonas, Bacillus, 

Micrococcus, dan Cellovibrio (Sa’adah et al., 2008); Clostridium thermocellum, 

Clostridium strain C7, Clostridium cellulovorans, Ruminococcus albus, dan 

Bacteroides cellulosolvens (Kim, 1995). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2010), telah berhasil mengisolasi 

empat kapang yang berasal dari limbah tandan kosong kelapa. Tandan kosong 

kelapa sawit ini diperoleh dari Perkebunan Kelapa Sawit di Riau. Dewi (2010) 

telah mengidentifikasi bahwa kapang tersebut mampu menghasilkan enzim 

lakase. Pada penelitian selanjutnya, Zahroh (2011) menyatakan bahwa isolat 

kapang ini juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan enzim selulase karena 

mampu hidup pada bahan yang mengandung lignoselulosa (terdiri dari selulosa, 

hemiselulosa dan lignin). Kemampuan isolat kapang untuk menghasilkan enzim 
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selulase dapat dibuktikan dengan menumbuhkan kapang pada media selektif 

yakni CMC (Carboxymethil cellulose). Kemampuan isolat kapang dalam 

mendegradasi CMC dapat ditandai dengan adanya daerah bening (halo) disekitar 

koloni ketika diwarnai dengan Congo red. Kemampuan untuk menghasilkan 

enzim selulase dapat diketahui dari besarnya indeks hidrolisis. Nilai indeks 

hidrolisis dari masing-masing isolat kapang selulolitik yang telah diiteliti oleh 

Zahroh 2011 adalah B1 0,29; B2 0,26; B3 0,12; B4 0,11. Dua isolat kapang telah 

diidentifikasi jenis genusnya yaitu isolat B1 Aspergillus dan B2 Mucor. Zahroh 

(2011) telah mengkarakterisasi salah satu isolat kapang yaitu Aspergillus terreus 

(B1) yang memiliki indeks hidrolisis terbesar 0,29 dan uji aktivitas untuk 

endoglukanase sebesar 0,062 U/mL, untuk eksoglukanase sebesar 0,086 U/mL, 

dan β-glukosidase sebesar 0,064 U/mL. Berada pada pH optimal 5, temperatur 

60˚C, stabil pada temperatur 60˚C selama 4 jam, dan stabil pada rentang pH 4-7. 

Penelitian selanjutnya akan mengkarakterisasi dan menentukan kondisi optimum 

enzim selulase dari salah satu isolat kapang selulolitik Mucor sp.B2 yang memiliki 

indeks hidrolisis terbesar kedua yaitu 0,26.   

Permasalahan yang sering muncul dalam hidrolisis selulosa secara 

enzimatis adalah kurang tersedianya enzim selulase yang murah dan efisien. Oleh 

karena itu, perlu adanya media pengganti yang dapat digunakan untuk 

menghasilkan enzim tersebut. Isolat enzim selulase ini tumbuh pada media TKKS 

yang mengandung lignoselulosa yang tinggi. Maka media pengganti yang 

sebaiknya digunakan ialah media yang mempunyai kandungan lignoselulosa pula.  

Limbah pertanian merupakan limbah yang memiliki kandungan ligniselulosa yang 
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tinggi. Limbah pertanian yang akan dimanfaatkan pada penelitian ini adalah 

tongkol jagung dan jerami padi. Masing-masing limbah tersebut memiliki 

kandungan lignin, selulosa dan hemiselulosa yang berbeda-beda. Berdasarkan 

kondisi tersebut diharapkan substrat yang berasal dari limbah pertanian dengan 

kandungan lignoselulosa tinggi dapat dimanfaatkan untuk substrat enzim, 

sehingga mampu mengurangi biaya produksi enzim dan mengurangi limbah 

pertanian.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan suatu masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah aktivitas ekstrak kasar enzim selulase yang berasal dari   

kapang selulolitik Mucor sp.B2 terhadap substrat sintetis? 

2. Bagaimanakah karakterisasi (pH dan suhu optimum, stabilitas pH dan 

suhu)  enzim selulase dari kapang selulolitik Mucor sp.B2 ?  

3. Berapakah aktivitas ekstrak kasar enzim selulase yang dihasilkan dari 

kapang selulolitik Mucor sp.B2 yang memiliki aktivitas selulase 

tertinggi pada substrat alam (jerami padi dan tongkol jagung)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menentukan aktivitas ekstrak kasar enzim selulase yang dihasilkan dari 

kapang selulolitik Mucor sp.B2. 
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2. Menentukan karakterisasi (pH dan suhu optimum, stabilitas pH dan 

suhu) enzim selulase dari isolat kapang selulolitik Mucor sp.B2. 

3. Menentukan aktivitas ekstrak kasar enzim selulase Mucor sp.B2 dalam 

menghidrolisis substrat alam (jerami padi dan tongkol jagung). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh enzim 

selulase dari isolat kapang yang telah diisolasi sebelumnya dari tandan 

kosong kelapa sawit. Enzim selulase ini dapat diaplikasikan pada berbagai 

bidang industri. Hasil penelitian ini diharapkan memberi informasi tentang 

karakterisasi dan kondisi optimum hidrolisis selulosa dari kapang 

selulolitik Mucor sp.B2.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Kapang 

 Kapang adalah mikroorganisme tidak berklorofil, berbentuk hifa, eukariot, 

berdinding sel dari kitin atau selulosa, menyerap energi secara absorpsi 

berproduksi secara aseksual atau seksual (Gandjar, et al. 2000). Sedangkan 

menurut Fardiaz (1992), kapang adalah fungi multiseluler yang berfilamen, terdiri 

dari suatu thalus yang tersusun dari filamen bercabang yang disebut hifa. Hifa 

dikelilingi dinding sel yang tersusun dari polisakarida. Kandungan tertinggi 

dinding sel kapang adalah selulosa dan sebagian terdiri atas kitin.  

Perkembangbiakan secara aseksual dapat dilakukan dengan cara 

pembelahan sel, penguncupan dan pembuatan spora. Sedangkan 

perkembangbiakan secara seksual dapat dilakukan dengan cara peleburan nukleus 

dari dua sel induknya. Kapang banyak ditemui di berbagai lingkungan alamiah 

dan mereka hidup dengan cara memakan sisa-sisa bahan-bahan organik dan 

sampah. Kapang juga memainkan peranan penting dalam mendaur ulang mineral 

dan karbon.  Diperkirakan mereka mendaur ulang jutaan ton sampah organik di 

lingkungan alamiah pada setiap tahun. Kapang dapat mensintesis protein dengan 

mengambil  sumber  karbon  dari  karbohidrat  (misalnya  glukosa,   fruktosa   dan 

sukrosa) sumber nitrogen dari organik maupun anorganik, dan mineral dari 

substratnya.  
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 Kapang juga dikenal sebagai penghasil enzim dalam proses biodegradasi 

substrat organik. Enzim dibagi berdasarkan lokasi dan kegunaanya, yaitu enzim 

ekstraseluler merupakan enzim yang disekresikan langsung ke lingkungan 

medianya sebagai katalisator dalam proses hidrolisis, misalnya karbohidrase, 

pektinase, dan protease. Enzim ekstraseluler mempunyai keuntungan di antaranya 

dapat berfungsi pada suhu dan tekanan rendah, lebih stabil, dan yang utamanya 

yaitu dapat dipisahkan dari sel mikrobanya dengan cara relatif sederhana sehingga 

tidak memerlukan pemecahan sel untuk mendapatkannya. Sedangkan untuk enzim 

intraseluler secara umum terdapat didalam sel. Pemisahan enzim intraseluler ini 

memerlukan pemecahan sel yang diikuti dengan metode pemisahan ikatan enzim 

dengan senyawa intraseluler lainnya, sehingga relatif sulit dalam pemisahannya.  

Salah satu contoh genus kapang penghasil enzim ektraseluler adalah 

Mucor. Mucor merupakan salah satu mikroorganisme perombak bahan organik. 

 

2.2 Kapang Mucor sp. 

 Mucor sp. termasuk dalam kelas Zygomycetes (perkembangbiakan secara 

seksual dengan zygospora yaitu peleburan dua gametangium dan aseksual dengan 

spora yang diproduksi oleh sporangium), ordo Mucorales, famili Mucoraceae. 

Secara makroskopis miseliumnya seperti kapas dan secara mikroskopis Mucor sp. 

memiliki stolon namun tidak memiliki rhizoid (Susiana et.al.,2009).   

 Mucor sp. adalah genus yang umum dan tersebar luas di alam, terdapat di 

dalam tanah, vegetasi yang busuk, pupuk kandang dan beberapa habitat yang 

lembab. Mucor sp. merupakan genus yang habitatnya juga dapat diisolasi dari biji 
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dan buah kelapa yang mengandung minyak. Sporanya banyak terdapat di 

perkebunan kelapa sawit.  

 

2. 3 Kurva Pertumbuhan Mikroorganisme 

 Kurva pertumbuhan merupakan kurva yang menyatakan korelasi antara 

jumlah sel dengan waktu pertumbuhan. Setiap mikroorganisme mengalami 

tahapan petumbuhan tertentu. Tahap-tahap pertumbuhan dalam mikroorganisme 

didasarkan atas penggunaan substrat dan biomassa yang dihasilkan. Pembuatan 

kurva pertumbuhan mikroorganisme bertujuan untuk menentukan masa 

pertumbuhan mikroorganisme agar diperoleh kondisi sel yang optimum.  Faktor-

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme adalah adanya nutrisi, 

sumber energi, air, temperatur, pH, kadar O2, cahaya, salinitas dan tekanan. 

Pertumbuhan mikroorganisme terdiri dari beberapa fase (Fardiaz, 1992) antara 

lain : 

1. Tahap adaptasi (fase lag) 

Fase adaptasi merupakan fase penyesuaian, dimana fase ini tidak terjadi 

penambahan sel dan mikroorganisme hanya menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. 

2. Fase pertumbuhan awal 

Pada fase ini mikroorganisme mulai membelah dengan kecepatan yang masih 

rendah karena mikroorganisme baru menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 
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3. Fase pertumbuhan logaritmik (eksponensial) 

Pada fase ini sel mulai membelah dengan cepat dan konstan serta 

membutuhkan energi lebih banyak dibandingkan dengan fase lainnya. Pada 

fase ini enzim-enzim dapat dipanen. 

4. Fase pertumbuhan lambat (deselerasi) 

Pada fase pertumbuhan lambat ditandai dengan kecepatan pertumbuhan sel 

yang tidak lagi sebanding dengan waktu karena jumlah nutrisi yang berkurang. 

5. Fase pertumbuhan tetap (stasioner) 

Pada fase stasioner, kecepatan penambahan dan pengurangan sel (mati) 

sebanding sehingga berat biomassa tetap. Biasanya pada fase ini terjadi 

perubahan pada kandungan nutrisi media pertumbuhan sehingga menyebabkan 

daya tahan mikroorganisme mulai menurun. Organisme-organisme tertentu 

akan menghasilkan metabolit sekundernya seperti antibiotika untuk 

mempertahankan diri pada fase stasioner. 

6. Fase kematian 

Pada fase ini pertumbuhan mikroorganisme mengalami penurunan dimana 

kandungan nutrisi sudah habis dan terjadi pengurangan sel (sel mati). 

 

2.4 Selulosa 

Selulosa merupakan senyawa organik yang terdapat pada dinding sel 

bersama dengan lignin yang berperan dalam memperkuat struktur tumbuhan. 

Serat selulosa alami terdapat di dalam dinding sel tanaman dan material vegetatif 
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lainnya. Seluosa murni mengandung 44,4% C; 6,2% H dan 49,3% O. Rumus 

empiris selulosa adalah (C6H10O5)n, dengan banyaknya satuan glukosa yang 

disebut dengan derajat polimerisasi (DP), dimana jumlahnya mencapai 1.200-

10.000 dan panjang molekul sekurang-sekurangnya 5.000 nm. Berat molekul 

selulosa rata-rata sekitar 400.000. Mikrofibril selulosa terdiri atas bagian amorf 

(15%) dan bagian berkristal (85%). Struktur berkristal dan adanya lignin serta 

hemiselulosa disekeliling selulosa merupakan hambatan utama untuk 

menghidrolisis selulosa (Sjostrom, 1995). Selulosa dapat dihidrolisis menjadi 

glukosa dengan menggunakan asam atau enzim. Hidrolisis selulosa dengan enzim 

atau asam akan menghasilkan pertama-tama selodekstrin yang mengandung 30 

satuan glukosa atau lebih, kemudian selobiosa dan akhirnya glukosa. Pada proses 

hidrolisis yang sempurna akan menghasilkan glukosa, sedangkan proses hidrolisis 

sebagian akan menghasilkan disakarida selebiosa. 

Selulosa hampir tidak pernah ditemui dalam keadaan murni di alam, 

melainkan selalu berikatan dengan bahan lain yaitu lignin dan hemiselulosa. 

Hemiselulosa merupakan suatu polimer dari aldopentosa D-silosa dalam suatu 

ikatan β-(1-4), dengan rantai samping mengandung gula lain (Armstrong, 1995). 

Hemiselulosa mirip dengan selulosa, namun tersusun dari bermacam-macam jenis 

monomer gula berkarbon 5 (C-5) dan 6 (C-6), seperti : xylosa, mannosa, glukosa, 

galaktosa, arabinosa, dan sejumlah kecil rhamnosa, asam glukokurat, asam metal 

glukorat, dan asam galaturonat. Sedangkan lignin adalah molekul kompleks yang 

tersusun dari unit phenylphropane yang terikat di dalam struktur tiga dimensi, 

merupakan bahan penguat yang terdapat bersama-sama dengan selulosa didalam 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Isolasi dan Karakterisasi Ekstrak Kasar Enzim 
Selulase dari Kapang Selulolitik Mucor sp.B2

Siska Winda Aryani



 

 

dinding sel tumbuhan.  Lignin adalah material yang paling kuat dalam biomassa, 

namun sangat resisten terhadap degradasi, karena kandungan karbon yang relatif 

lebih tinggi dibandingkan dengan selulosa dan hemiselulosa. 

 

Gambar 2.1 Selulosa (Styrer et al., 2002) 
 

2.5 Degradasi Selulosa 

 Degradasi selulosa oleh fungi merupakan hasil kerja sekelompok enzim 

selulolitik yang bekerja secara sinergis. Sistem enzim selulolitik terdiri dari tiga 

kelompok utama yaitu: 

a.  Endoglucanase atau 1,4-β-D-glucan-4-glucanohydrolases. 

b. Exoglucanases, yang meliputi atau 1,4-β-D-glucan-4-glucanohydrolase atau 

cellodextrinases. 

c.  β-glucosidases atau β-glucoside glucohydrolases. 

 Enzim endoglucanases menghidrolisis secara acak bagian amorf selulosa 

menghasilkan oligosakarida dengan panjang yang berbeda dengan terbentuk ujung 

rantai baru. Enzim exoglucanases bekerja terhadap ujung non-pereduksi selulosa 

menghasilkan  selobiosa. Hidrolisis bagian berkristal selulase hanya dapat 

dilakukan secara efisien oleh enzim exoglucanases menghasilkan molekul 

Selulosa 
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selobiosa. Hidrolisis selulosa secara efektif  memerlukan enzim β-glucosidases 

yang memecah selobiosa menjadi molekul glukosa. 

 

Gambar 2.2 Degradasi selulosa (Moat et al., 2002)   
 
 

2.6 Enzim 

Enzim adalah protein yang khusus disintesis oleh sel hidup untuk 

mengkatalis reaksi yang berlangsung di dalamnya. Kata enzim berasal dari “en 

zyme” yang berarti dalam ragi (yeast), mulai dipakai semenjak tahun 1877. 

Sebelum itu telah dikenal diastase (1833, A. Payen dan J. Persoz), pepsin (1836, 

T.Schwan) dan emulsin (J.V. Liebig dan F. Wӧhler 1837) yang masing-masing 

adalah senyawa organik yang dihidrolisis dari pati, protein dan glikosida 

(Martoharsono, 2006). 

Selulosa (amorf) 

Endoglucanases 

Selulosa (kristal) 

Exoglucanases 

Selobiosa 

β-glucosidases  

Glukosa 
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Pada tahun 1806 Louis Pasteur mendapatkan bahwa cairan anggur bergula 

dapat mengalami perubahan menjadi alkohol dan CO2 oleh karena adanya ragi 

yang tumbuh di dalamnya. Oleh karena itu Pasteur memastikan bahwa yang 

menyebabkan peristiwa fermentasi itu adalah suatu zat yang dikeluarkan oleh 

ragi. Zat itu berhubungan erat dengan kehidupan jasad tersebut (Martoharsono, 

2006). 

Sebagai katalis, enzim dapat meningkatkan kecepatan reaksi dengan cara 

menyediakan suatu jalur reaksi yang baru membentuk keadaan transisinya yang 

memiliki energi bebas yang lebih rendah sehingga lebih mudah dicapai dari pada 

reaksi tanpa katalis. Enzim dapat mempercepat reaksi 103 sampai 108 kali lebih 

cepat dari pada tanpa menggunakan katalis. Enzim dapat mengkatalis reaksi 

antara 100-1000 reaksi per detik (Wiseman, 1975).  

Enzim merupakan protein globular yang tersusun dari rantai polipeptida 

yang berlipat secara kompak. Pelipatan ini membentuk konformasi yang stabil 

karena ditunjang oleh berbagai ikatan seperti ikatan hidrogen yang terdapat 

diantara gugus samping residu asam amino rantai samping yang berdekatan, 

ikatan elektrostatik diantara gugus samping yang berlawanan, interaksi hidrofobik 

dari gugus samping asam amino non polar, dan ikatan kovalen berupa ikatan 

disulfida (Stryer et al., 2002).  

 

2.6.1 Klasifikasi enzim 

 Enzim dibedakan dalam enam kelas yang sesuai dengan fungsinya, (Styrer 

et al.,2002) yakni : 
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a. Oxidoreductases  : enzim yang mengkatalis reaksi oksidasi atau reduksi. 

b. Transferases : enzim yang mengkatalis pemindahan gugus senyawa  

     kimia. 

c. Hydrolases  : enzim yang mengkatalis pemutusan ikatan kimia dengan      

                                      penambahan air 

d. Lyases  : enzim yang mengkatalis pembentukan ikatan rangkap  

                                                              dengan melepas satu gugus ikatan kimia selain melalui  

                                                              hidrolisis dan oksidase. 

e. Isomerases  : enzim yang mengkatalis perubahan isomer 

f. Ligases  : enzim yang mengkatalis penggabungan dua molekul yang  

                                     disertai dengan hidrolisis ATP. 

Enzim selulase termasuk enzim hidrolase yang dapat menguraikan selulosa 

menjadi glukosa.  

 

2.6.2 Mekanisme aktivitas enzim 

Enzim menunjukkan spesifitasnya yang amat tinggi, hanya jenis reaksi 

tertentu yang dapat dikatalis oleh enzim tertentu dan hanya substrat tertentu yang 

dapat dikatalis. Yang kedua ialah bahwa enzim mempunyai tenaga katalitik yang 

amat besar. Dua ciri khas yang dimiliki oleh enzim disebabkan karena adanya sisi 

aktif, yaitu sisi pada enzim yang dapat melakukan fungsi pengarahan, pengikatan 

dan katalisis, yang tidak terdapat pada protein umumnya. 

Enzim mampu mempercepat reaksi dengan cara membentuk suatu keadaan 

transisi terstabilisasi melalui pembentukan enzim kompleks enzim-substrat yang 
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memiliki aktivitas lebih rendah. Energi aktivasi adalah energi yang tertinggi yang 

harus dicapai agar suatu reaksi dapat terjadi. Apabila energi aktivasi lebih rendah 

maka lebih banyak molekul yang dapat mencapainya sehingga reaksi dapat 

berjalan lebih cepat. Terdapat dua teori mengenai mekanisme kerja enzim, yaitu 

lock and key theory dan induced fit theory. 

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

Teori ini dikemukakan oleh Fischer (1988). Menurutnya, enzim diumpamakan 

sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan 

dengan substrat yang disebut sisi aktif enzim, sedangkan substrat sebagai kunci 

karena dapat berikatan secara tepat dengan sisi aktif enzim. Sisi aktif 

mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai untuk satu jenis substrat, hal ini 

menyebabkan enzim bersifat spesifik. Substrat yang mempunyai bentuk ruang 

yang sesuai dengan sisi aktif enzim akan berikatan dan membentuk kompleks 

transisi enzim-substrat. Senyawa transisi ini tidak stabil sehingga pembentukan 

produk berlangsung dengan sendirinya. Jika enzim mengalami denaturasi 

(rusak) karena panas atau pH, bentuk sisi aktif akan berubah sehingga tidak 

sesuai dengan substrat. 

2. Induced Fit Theory (Teori Ketepatan Induksi) 

Teori ini dikemukakan oleh Daniel Koshland. Menurutnya, sisi aktif enzim 

bersifat fleksibel. Akibatnya, sisi aktif dapat berubah bentuk sesuai dengan 

bentuk substrat. Reaksi antara substrat dengan enzim berlangsung karena 

adanya induksi molekul substrat terhadap molekul enzim. Menurut teori ini, 

sisi aktif enzim bersifat fleksibel dalam menyesuaikan struktur sesuai dengan 
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struktur fungsi substrat. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, maka enzim 

akan terinduksi dan kemudian mengubah bentuknya sehingga mengakibatkan 

perubahan sisi aktif yang semula tidak cocok menjadi sesuai dengan substrat 

(fit). Kemudian terjadi pengikatan substrat oleh enzim yang selanjutnya 

substrat diubah menjadi produk. Produk kemudian dilepaskan dan enzim 

kembali pada keadaan semula dan siap mengikat substrat yang baru (Styrer et 

al., 2002). 

 

Gambar 2.3 Mekanisme kerja enzim (Styrer et al., 2002) 
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2.6.3 Aktivitas enzim 

 Aktivitas enzim ternyata dipengaruhi banyak faktor. Faktor-faktor tersebut 

menentukan efektivitas kerja suatu enzim. Apabila faktor pendukung tersebut 

berada pada kondisi yang optimum, maka kerja enzim juga akan optimum. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim: 

a. Substrat  

Enzim mempunyai spesifitas yang tinggi. Apabila substrat cocok dengan enzim 

maka kinerja enzim juga akan optimal. 

b. Derajat keasaman (pH) 

Enzim peka terhadap perubahan derajat keasaman atau pH.  

c. Waktu  

Waktu kontak/reaksi antara enzim dan substrat menentukan efektivitas kerja 

enzim. Semakin lama waktu reaksi maka kerja enzim juga akan semakin 

optimum. 

d. Konsentrasi / jumlah enzim 

Konsentrasi enzim berbanding lurus dengan efektivitas kerja enzim. Semakin 

tinggi konsentrasi maka kerja enzim akan semakin baik dan cepat. 

e. Suhu 

Semua enzim mempunyai kisaran suhu optimum untuk efektifitas kerjanya. 

 

2.7 Enzim selulase 

 Selulase adalah nama bagi semua enzim yang dapat memutus ikatan 

glikosidik β-1,4 di dalam struktur selulosa, selodekstrin, selobiosa, dan turunan 
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selulosa lainnya. Selulase merupakan enzim ekstraseluler. Degradasi selulosa 

merupakan hasil kerja sekolompok enzim selulolitik. Sistem enzim ini terdiri dari 

3 kelompok utama yaitu endoglukanase yaitu :   

a. Endo-1,4-β-D-glucanase (endoselulase, carboxymethylcellulase atau CMCase), 

yang mengurai polimer selulosa secara random pada ikatan internal α-1,4-

glikosida untuk menghasilkan oligodekstrin dengan  panjang rantai yang 

bervariasi  (Ikram  dkk, 2005).    

b. Exo-1,4-β-D-glucanase (cellobiohydrolase), yang  mengurai selulosa dari ujung 

pereduksi dan non pereduksi untuk menghasilkan selobiosa dan/atau glukosa 

(Ikram dkk, 2005).   

c. β-glucosidase (cellobiase), yang mengurai selobiosa untuk menghasilkan glukosa 

(Ikram dkk, 2005). 

Kompleks selulase digunakan secara komersial dalam pengolahan kopi. 

Selulase digunakan secara luas dalam industri tekstil, deterjen, pulp dan kertas 

bahkan kadang-kadang digunakan dalam industri farmasi. Dalam krisis energi 

sekarang ini, selulase dapat  digunakan dalam fermentasi biomassa menjadi 

biofuel, walaupun proses ini sifatnya masih eksperimental. Enzim selulase 

memiliki pH optimum antara 4-5 sedangkan pH stabilnya antara 4-6. 

 

2.8 Substrat Spesifik 

 Di alam terdapat banyak substrat yang memiliki kandungan selulosa tinggi 

sehingga potensial untuk pertumbuhan mikroorganisme. Bahan-bahan tersebut 

antara lain jerami padi dan tongkol jagung dengan komposisi jerami padi terdiri 
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atas 33% selulosa, 26% hemiselulosa, 7% lignin serta 13% silika. Sedangkan 

komposisi tongkol jagung ialah 65,96% selulosa, 10,82% hemiselulosa, 23,74% 

lignin (Meryandini et al., 2009). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Organik dan Biokimia, 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga dan Laboratorium Bersama 

Fakultas MIPA, Universitas Negeri Malang. Waktu penelitian ini dimulai pada 

bulan Februari sampai dengan Juli 2012. 

 

3.2 Sampel, Bahan, dan Alat Penelitian 

3.2.1 Sampel penelitian 

1.  Sampel penelitian yang digunakan adalah kapang selulolitik Mucor sp.B2 

yang merupakan salah satu isolat dari tandan kosong kelapa sawit dan 

telah menjadi koleksi dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 

Airlangga (Dewi, 2010). 

2. Enzim selulase yang diperoleh dari isolat kapang tandan kosong kelapa 

sawit. 

3.2.2 Bahan penelitian 

 Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kentang, 

agar-agar batangan, Dextrosa yang  berfungsi sebagai campuran dalam pembuatan 

media potato dextrose agar/ PDA, CMC,  MgSO4.7H2O,  KNO3,  KH2PO4, 

FeSO4.7H2O,   CaCl2.2H2O,     yeast   extract,     bacto   agar,     glukosa,     buffer 
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universal (asam sitrat dan natrium fosfat), reagen DNS (NaOH, garam Rochelle, 

asam dinitrosalisilat, fenol, dan natrium sulfit), Na2CO3, NaOH, limbah pertanian 

(jerami padi dan tongkol jagung), p-nitrofenol, p-nitrofenil-β-D-glukopiranosida 

(pNPG), dan akuades.  

 

3.2.3 Alat penelitian 

 Alat-alat penelitian yang digunakan adalah labu Erlenmeyer 100 dan 250 

ml, cawan Petri, pipet mikro, autoclave (Ogawa Seiki, CO.LTD. Osk 6508), 

sentrifuge (Beckmann model TJ-6), shaker incubator (Heidolph Unimax 1010, 

Inkubator 1000), water bath (Sanyo Rikogaku-kikai), oven (Isotemp* oven model 

655F), freezer, lemari es (Sharp matric), spektrofotometer UV-Vis (Shimadzu 

UV-1700), timbangan analitik (OHAUS), laminar air flow cabinet (Kottermann), 

pH meter (Metrohm 744), SEM (Scanning Electron Microscopy) (FEL tipe 

Inspect-S50) milik Laboratorium Bersama Fakultas MIPA Universitas Negeri 

Malang, tabung Eppendorf dan alat-alat gelas yang biasa digunakan di 

laboratorium. 
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3.3 Prosedur Kerja 

3.3.1 Diagram alir penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peremajaan isolat kapang 
selulolitik tandan kosong 
kelapa sawit 

Isolasi enzim selulase 
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Enzim selulase 

Kurva pertumbuhan 

Karakterisasi enzim 

Uji aktivitas 
enzim selulase 

Cellobiase/ β-glukosidase 

Endo-1,4-β-D-glukanase 

Substrat jerami padi Substrat tongkol jagung 

Enzim dengan aktivitas 
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temperatur 

pH dan temperatur 
optimum 

Analisa SEM 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Isolasi dan Karakterisasi Ekstrak Kasar Enzim 
Selulase dari Kapang Selulolitik Mucor sp.B2

Siska Winda Aryani



 

 

3.3.2 Pembuatan larutan 

3.3.2.1 Larutan buffer universal 

 Larutan stok A asam sitrat (C6H8O7) 0,1 M dibuat dengan cara menimbang 

1,921 gram asam sitrat kemudian dilarutkan dalam akuades dan diencerkan dalam 

labu ukur 100 ml hingga tanda batas. Larutan stok B natrium fosfat dibasis 

(Na2HPO4.7H2O) 0,2 M dibuat dengan cara menimbang 5,365 gram kemudian 

dilarutkan dalam akuades dan diencerkan dalam labu ukur 100 ml hingga tanda 

batas. Larutan buffer universal pH 3-8 dibuat dengan cara mencampurkan larutan 

A dan B dengan komposisi larutan yang sesuai. 

                   Tabel 3.1 Komposisi buffer universal 

A (ml) 

(C6H8O7) 

B (ml) 

(Na2HPO4.7H2O) 
pH 

79,45 20,55 3 

61,45 38,55 4 

48,50 51,50 5 

36,85 63,15 6 

17,65 82,35 7 

2,75 97,25 8 
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3.3.2.2 Larutan NaOH 0,2 M 

 Larutan NaOH dibuat dengan cara menimbang 0,08 mg NaOH kemudian 

dilarutkan dengan akuades 8 mL, diencerkan dalam labu ukur 10 mL hingga tanda 

batas dengan akuades. 

3.3.2.3 Larutan asam 3,5-dinitrosalisilat (DNS) 

 Larutan asam 3,5-dinitrosalisilat (DNS) dibuat dengan menimbang 1 gram 

NaOH, dilarutkan dengan 60 ml akuades, ditambahkan 18,2 gram garam 

Rochelle, 1 gram asam 3,5-dinitrosalisilat (ditambahkan secara perlahan-lahan 

sambil diaduk dengan stirer magnetik hingga larut sempurna), 0,2 gram fenol 

berfungsi untuk menstabilkan warna dan 0,05 gram natrium sulfit. Penambahan 

sulfit berguna untuk menanggulangi kelarutan oksigen yang dapat mengoksidasi 

gula pereduksi, (Rahmansyah, 2003). Selanjutnya dipindahkan secara kuantitatif 

ke dalam labu ukur 100 mL dan diencerkan hingga tanda batas dengan akuades, 

kocok hingga homogen. 

3.3.2.4 Substrat Carboxymethil cellulose 1 % 

 Substrat Carboxymethil cellulose 1 % dibuat dengan cara, 1 gram 

Carboxymethil cellulose dilarutkan dalam 100 mL buffer universal pH 5, 

kemudian disterilkan dengan autoclave. 

3.3.2.5 Substrat p-nitrofenil-β-D-glucopyranosidase (pNPG) 1 mM 

 Substrat p-nitrofenil-β-D-glucopyranosidase (pNPG) 1 mM  dibuat dengan 

cara, sebanyak 3,01 mg p-nitrofenil-β-D-glucopyranosidase dilarutkan dengan 

sedikit buffer universal pH 5 didalam gelas Beaker , selanjutnya dipindahkan 
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secara kuantitatif ke dalam labu ukur 10 mL dan diencerkan hingga tanda batas 

dengan akuades. 

3.3.2.6 Larutan Na2CO3 1 M 

Pada penelitian in larutan Na2CO3 1 M dibuat dengan cara menimbang 

1,06 gram Na2CO3 kemudian dilarutkan dengan sedikit akuades didalam gelas 

Beaker selanjutnya dipindahkan secara kuantitatif ke dalam labu ukur 10 mL dan 

ditambah dengan akuades hingga tanda batas. 

 

3.3.3 Pembuatan media 

3.3.3.1 Media padat 

a. Media PDA 

 Pembuatan media PDA membutuhkan kentang sebanyak 20 g kentang, 

dikupas hingga bersih kemudian diiris kecil dan tipis. Irisan kentang tersebut 

direbus dalam 80 mL akuades hingga kentang menjadi lunak. Air rebusan kentang 

tersebut disaring dalam gelas Beaker sehingga diperoleh suspensi bening 

kemudian endapan yang tersisa dibuang. Pada suspensi bening yang didapat, 

diencerkan dengan akuades hingga volume akhir 100 mL, selanjutnya 

ditambahkan dextrose dan agar batangan masing-masing sebanyak 1,5 g. 

Campuran bahan tersebut dipanaskan di atas kompor listrik hingga semua bahan 

terlarut sempurna. Media dipindahkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 mL 

kemudian ditutup rapat dengan kapas selanjutnya dilapisi dengan aluminium foil. 

Media ini disterilkan dalam autoclave pada tekanan 1 atm, temperatur 121˚C 

selama 15-20 menit. 
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b. Media PDA agar miring 

 Di dalam alat laminar, media PDA yang telah disterilkan dalam autoclave 

sebelumnya dituang ke dalam tabung reaksi yang telah steril, masing-masing 6 

mL. Kemudian masing-masing mulut tabung ditutup rapat dengan kapas dan 

dilapisi dengan aluminium foil. Selanjutnya diletakkan dengan posisi miring dan 

ditunggu hingga memadat. 

c. Media padat spesifik 

 Pada penelitian ini media spesifik untuk enzim selulase yang adalah CMC. 

Komposisi media padat spesifik adalah 1 g CMC; 0,02 g MgSO4.7H2O; 0,075 g 

KNO3; 0,05 g KH2PO4; 0,002 g FeSO4.7H2O; 0,004 g CaCl2.2H2O; 0,2 g yeast 

extract; 1,5 g bacto agar, dan 0,1 g glukosa. Pembuatan media padat spesifik 

dengan cara melarutkan bahan- bahan tersebut dengan akuades 100 mL dalam 

labu Erlenmeyer 125 mL. Kemudian labu Erlenmeyer ditutup dengan kapas yang 

telah dibungkus kasa dan ditutup kembali dengan aluminium foil. Proses 

sterilisasi dilakukan dengan autoclave selama 1 jam pada tekanan 121 atm. 

Larutan media spesifik dituang dalam cawan Petri steril sebanyak 20 mL dan 

dibiarkan memadat dalam cawan Petri. 

d. Persiapan substrat alam 

 Jerami padi dan tongkol jagung dikeringkan terlebih dipotong kecil-kecil 

dan dijemur selama 3 hari. Masing-masing substrat dihaluskan menggunakan alat 

blender. Substrat disetrilisasi dengan autoclave untuk mencegah terjadinya 

kontaminasi. 
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e. Peremajaan kapang 

 Proses peremajaan kapang dilakukan dalam kondisi aseptik di laminar air 

flow cabinet. Beberapa alat dan bahan yang disiapkan didalam ruang laminar 

adalah media padat yang telah disterilkan, bunsen, isolat kapang Mucor sp.B2 

yang telah berhasil diisolasi dari tandan kosong kelapa sawit, kawat ose, dan 

alkohol. Pada media padat agar miring yang telah disterilkan terlebih dahulu, 

diambil 1 gores isolat kapang dengan kawat ose kemudian digoreskan pada media 

tersebut. Media tersebut ditutup dengan kapas dan dilapisi dengan aluminium foil. 

Biakan diinkubasi pada temperatur 37˚C selama 5 hari. 

3.3.3.2 Media cair 

 Media cair yang digunakan pada penelitian ini adalah media CMC cair 

yang dibuat dengan komposisi 1 g CMC; 0,02 g MgSO4.7H2O; 0,075 g KNO3; 

0,05 g KH2PO4; 0,002 g FeSO4.7H2O; 0,004 g CaCl2.2H2O; 0,2 g yeast extract. 

Bahan-bahan tersebut dilarutkan dengan akuades 100 ml dalam labu Erlenmeyer 

125 mL. Kemudian labu Erlenmeyer ditutup dengan kasa yang telah dibungkus 

dengan aluminium foil. Proses sterilisasi dilakukan dengan autoclave selama 1 

jam pada tekanan 121 atm. 

 

3.3.4 Identifikasi kapang 

 Terdapat 2 tahapan untuk mengidentifikasi kapang. Tahap pertama adalah 

melalui pengamatan secara makroskopis sedangkan tahap kedua dilakukan 

pengamatan secara mikroskopis. Pengamatan secara makroskopis meliputi 

pengamatan terhadap warna dan bentuk koloni. Sedangkan pengamatan secara 
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mikroskopis meliputi pengamatan terhadap bentuk hifa dan ukuran konidia yang 

dilakukan dengan membuat slide culture. 

 Slide culture dibuat dengan cara menyiapkan 1 buah cawan Petri steril 

yang di dalamnya telah diberi penahan batang kaca yang berbentuk L dan diisi 

dengan sedikit akuades steril untuk menjaga kelembaban kultur pada cawan Petri. 

Sebuah objek gelas steril beserta penutupnya yang telah terisi blok media PDA 

seteril, berukuran 1 cm2 dan spora kapang diletakkan di atas penahan batang kaca 

berbentuk L. Kemudian cawan Petri ditutup dengan penutup steril. Selanjutnya 

spora kapang diinkubasi pada temperatur 50˚C selama 5 hari. Setelah hari ke-5, 

slide diamati dengan menggunakan bantuan mikroskop. 

 

3.3.5 Pembuatan kurva pertumbuhan 

 Isolat kapang selulolitik Mucor sp.B2 ditumbuhkan dalam 50 mL media 

CMC cair. Sebelum ditumbuhkan, terlebih dahulu dibuat inokulum dengan cara 

melarutkan spora kapang yang telah berusia 5 hari pada media PDA pada tabung 

reaksi dengan menggunakan air fisiologis kemudian digoyang-goyangkan hingga 

semua spora tersuspensi. Kemudian dipindahkan ke dalam labu Erlenmeyer yang 

telah steril. Inokulum tersebut diencerkan agar mendapatkan absorbansi 0,5 pada 

λ 550 nm. 

 Di dalam masing-masing media ditambahkan inokulum 1% (v/v) dan 

diinkubasi pada temperatur ruang, kemudian digojog dengan kecepatan 150 rpm 

selama 10 hari. Pengamatan dilakukan setiap hari dengan cara mengambil sampel 

untuk menimbang masa misellium yang telah terbentuk. Pengukuran berat 
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misellium yang terbentuk pada masing-masing sampel dengan cara menyaring 

massa miselium dalam 50 mL kultur, mencucinya dengan akuades selanjutnya 

mengeringkannya didalam oven dengan temperatur 80˚C selama 24 jam atau 

hingga diperoleh berat yang konstan. Berat kering miselium dalam 50 mL 

diperoleh dengan cara sebagai berikut : 

 

Data tersebut diplotkan terhadap waktu inkubasi untuk membuat kurva 

pertumbuhan.  

 

3.3.6 Uji aktivitas enzim selulase 

 Ekstrak kasar enzim selulase merupakan hasil dari penyaringan massa sel. 

Waktu pengujian  aktivitas enzim selulase dilakukan pada setiap titik kurva 

pertumbuhan untuk mendapatkan waktu yang terbaik pada saat kapang 

menghasilkan enzim selulase. 

3.3.6.1 Uji aktivitas Endo-1,4-β-D-glukanase dengan metode Miller 

 Metode DNS atau asam 3,5-dinitrosalisilat bertujuan untuk menentukan 

aktivitas enzim Endo-1,4-β-D-glukanase melalui penentuan jumlah gula pereduksi 

yang terbentuk. Gula pereduksi yang terbentuk erat kaitannya dengan aktivitas 

enzim. Semakin tinggi aktivitas enzim maka semakin banyak pula gula pereduksi 

yang dihasilkan, itu berarti semakin tinggi pula nilai absorbansi yang terukur pada 

spektrofotometer. Substrat spesifik yang digunakan adalah Carboxymethyl 

cellulose (CMC). 
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 Aktivitas Endoglukanase ini diuji dengan cara mencampurkan 100 µL 

enzim dan 100 µL substrat (1% CMC pada pH 5) dalam tabung Ependorf, 

kemudian diinkubasi pada temperatur 50˚C selama 30 menit. Sejumlah gula yang 

terbentuk diukur aktivitasnya dengan menggunakan metode asam 3,5-

dinitrosalisilat (DNS) yaitu dengan cara menambahkan 600 µL DNS ke dalam 

tabung, selanjutnya dimasukkan dalam penangas air mendidih selama 15 menit 

bersamaan dengan kontrol (urutan penambahan komposisi pada kontrol 100 µL 

enzim ditambah 600 µL DNS dan 100 µL substrat namun tanpa inkubasi, untuk 

mencegah enzim bereaksi dengan substrat) kemudian didinginkan dalam air es 

selama 20 menit. Proses pemanasan dalam pengangas air yang mendidih 

bertujuan untuk menyempurnakan reaksi dengan DNS sedangkan penggunaan 

penangas es bertujuan untuk menghentikan reaksi.  Volume total uji aktivitas 

dengan metode DNS pada penelitian ini sebanyak 800 µL. Banyaknya gula 

pereduksi yang dihasilkan diukur dengan menggunakan Spektrofotometer UV-Vis 

pada panjang gelombang 550 nm. 

 Satu unit aktivitas enzim didefinisikan sebagai banyaknya enzim yang 

diperlukan untuk membentuk 1 µmol produk per satuan waktu untuk setiap mL 

enzim (Miller,1959). 

Kurva standar glukosa dapat dibuat dengan cara menimbang 0,05 g 

glukosa, selanjutnya dilarutkan dengan 8 mL akuades secara kuantitatif kemudian 

dipindahkan dalam labu ukur 50 mL. Konsentrasi standar glukosa dibuat pada 

konsentrasi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mg/ mL dari stok glukosa. Dengan menggunakan 

metode DNS, sebanyak 1 mL larutan standar glukosa, masing-masing konsentrasi 
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ditambahkan 3 mL larutan DNS, selanjutnya dikocok hingga homogen dan 

dipanaskan pada penangas air mendidih dengan temperatur 100˚C selama 15 

menit kemudian didinginkan dalam air es selama 20 menit. Selanjutnya diukur 

menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada λ 550 nm. Larutan blanko terdiri 

dari 200 µL akuades dan 600 µL pereaksi DNS. Setelah data tersebut diperoleh 

kemudian dibuat kurva standar antara konsentrasi glukosa dengan absorbansi. 

Aktivitas endo-1,4-β-D-glukanase (U/mL) dihitung berdasarkan rumus : 

 

Keterangan : 

C : konsentrasi gula pereduksi 

T : waktu inkubasi 

Fp : faktor pengenceran 

 Satu unit aktivitas enzim endo-1,4-β-D-glukanase didefinisikan sebagai 

banyaknya enzim yang diperlukan untuk membentuk 1 µmol glukosa per menit. 

3.3.6.2 Uji aktivitas enzim selulolitik menggunakan substrat turunan p- 

nitrophenil-β-D-glucopyranosidase (p-NPG) 

 Penentuan aktivitas cellobiase (β-glukosidase) dapat ditentukan melalui 

dengan menggunakan substrat p-nitrophenil-β-D-glucopyranosidase (p-NPG). 

Pelepasan p-nitrofenol dapat diukur melalui metode spektrofotometer UV-Vis 

pada λ 405 nm. Jumlah p-nitrofenol yang dihasilkan berkaitan dengan aktivitas 

enzim. Apabila aktivitas enzim semakin tinggi maka semakin banyak pula p-

nitrofenol yang dihasilkan, hal itu berarti semakin tinggi nilai absorbansi yang 

terukur pada Spektrofotometer UV-Vis. 
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 Enzim pendegradasi selulosa yaitu cellobiase dapat diuji aktivitasnya 

dengan cara mencampurkan 100 µL enzim kemudian ditambah 900 µL substrat (1 

mM p-NPG untuk enzim cellobiase dalam 10 mL buffer universal pada pH 5) 

selanjutnya diinkubasi pada temperatur 50˚C selama 30 menit. Reaksi dihentikan 

dengan menambahkan 100 µL Na2CO3 1 M. Larutan blanko yang digunakan 

untuk p-nitrophenil-β-D-glucopyranoside  adalah 100 µL akuades dan 900 µL 

substrat p-nitrofenil cellobiosida, sedangkan untuk enzim cellobiase diperlakukan 

pada kondisi yang sama seperti di atas kemudian reaksi dihentikan dengan 

menambahkan 100 µL Na2CO3 1 M. 

 Larutan standar p-nitrofenol dibuat pada kisaran 0,1-0,5 mM p-nitrofenol 

yang berasal dari stok p-nitrofenol 10 mM dalam larutan buffer universal pada pH 

5. Masing-masing  sebanyak 100 µL larutan standar p-nitrofenol dicampur dengan 

30 µL buffer universal dan ditambahkan 100 µL Na2CO3 1 M. Pengukuran 

absorbansi dengan Spektrofotometer UV-Vis pada λ 405 nm. Aktivitas enzim 

(U/mL) dapat dihitung berdasarkan rumus :  

 

Keterangan : 

C   : konsentrasi p-nitrofenol 

T   : waktu inkubasi 

Fp   : faktor pengenceran 

BM p-nitrofenol : 139,11 

Satu unit aktivitas enzim didefinisikan sebagai banyaknya enzim yang diperlukan 

untuk membentuk 1 µmol produk per menit. 
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3.3.7 Karakterisasi enzim selulase 

3.3.7.1 Penentuan pH optimum 

 Penentuan pH optimum dilakukan pada kisaran pH 3 sampai dengan pH 8 

dengan menggunakan buffer universal pada rentang pH adalah 1. Ekstrak kasar 

enzim diinkubasi pada substrat CMC 1 % yang dilarutkan pada pH 3-8 selama 30 

menit kemudian diukur aktivitasnya. 

3.3.7.2 Penentuan temperatur optimum 

 Penentuan temperatur optimum dilakukan pada kisaran temperatur 30˚C 

sampai dengan 90˚C dengan selang 10˚C dalam substrat CMC 1% pada pH 

optimum, selanjutnya menambahkan ekstrak kasar enzim kemudian diinkubasi 

selama 30 menit dan diukur aktivitasnya. 

3.3.7.3 Stabilitas pH 

 Stabilitas pH bertujuan untuk menentukan kestabilan enzim sampai pada 

pH tertentu. Stabilitas pH ditentukan dengan mengatur enzim (tanpa substrat) 

pada kisaran pH 3 sampai 8 dengan menggunakan pH indikator. Selanjutnya 

enzim pada masing-masing pH diinkubasi pada temperatur optimum selama 1 

jam. Kemudian setelah waktu inkubasi selesai masing-masing enzim ini diatur 

pada pH optimumnya, ditambahkan substrat, dan diukur aktivitas residunya 

dengan cara : 

 

3.3.7.4 Stabilitas temperatur 

 Stabilitas temperatur bertujuan untuk menentukan kestabilan enzim pada 

temperatur optimumnya selama kurun waktu tertentu. Stabilitas temperatur dapat 
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ditentukan dengan cara menginkubasi enzim tanpa ada substrat di water bath pada 

temperatur optimumnya selama 10 jam.  

Setiap 2 jam dilakukan pengambilan sampel untuk mengukur aktivitas residunya 

dengan cara : 

 

 

3.3.8 Uji aktivitas enzim selulase pada berbagai substrat alam 

 Substrat alam yang digunakan untuk uji aktivitas enzim selulase adalah 

substrat tongkol jagung dan jerami padi. Sebanyak 0,05 g substrat tongkol jagung 

dan jerami padi ditambahkan 5 mL buffer universal (dengan menggunakan pH 

optimum kapang) dan 5 mL enzim ekstrak kasar yang diperoleh dari kapang 

penghasil aktivitas enzim selulase tertinggi. Reaksi ini dilakukan dalam labu 

Erlenmeyer 125 mL selama 30 menit dengan menggunakan temperatur optimum 

kapang. Setelah 30 menit, reaksi dihentikan dengan menambahkan 50 µL NaOH 

0,2 M. campuran reaksi disentrifugasi pada kecepatan 2500 rpm selama 25 menit. 

Sebanyak 2 mL supernatan diambil dan ditambahkan 2 mL DNS pada tabung 

reaksi kemudian diinkubasi pada temperatur 100˚C selama 15 menit bersamaan 

dengan kontrol yang mengandung 5 mL enzim, 2 mL DNS, dan 0,05 g substrat 

dalam 5 mL buffer universal tanpa inkubasi (langsung ditambahkan 50 µL NaOH 

0,2 M). selanjutnya sampel tersebut diukur dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 550 nm. 
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3.4  Hidrolisis Jerami Padi dan Tongkol Jagung dengan Enzim Selulase 

Ditimbang masing – masing 5 gram jerami padi dan tongkol jagung, 

kemudian ditambahkan enzim selulase 5 mL sampai sampel tersebut terendam 

enzim. Kedua campuran tersebut diinkubasi pada suhu 50°C selama 6 jam. 

 

3.5 Analisis Perubahan Struktur Permukaan Jerami Padi dan Tongkol 

Jagung dengan Menggunakan SEM 

Jerami padi dan tongkol jagung yang telah diberi perlakuan enzim selulase 

dikeringkan hingga beratnya konstan. Masing – masing jerami padi dan tongkol 

jagung dipotong hingga berukuran ± 2-3 mm lalu ditempatkan pada holder. 

Sampel tersebut dilapisi dengan emas-palladium, selanjutnya diamati perubahan 

struktur lignin jerami padi dan tongkol jagung dengan menggunakan SEM. Jerami 

padi dan tongkol jagung yang tidak diberi perlakuan enzim selulase juga diamati 

dengan menggunakan SEM yang digunakan sebagai kontrol untuk mengetahui 

perubahan struktur lignin pada jerami padi dan tongkol jagung. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kurva Pertumbuhan Kapang Mucor sp.B2 

 

Gambar 4.1 Kurva pertumbuhan Mucor sp.B2 

 Kurva pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa Mucor sp.B2 mengalami 

pertumbuhan tanpa melewati fase adaptasi. Hal ini dikarenakan kapang yang 

ditanam dalam usia 5 hari (baru diremajakan) dan media pertumbuhan yang 

digunakan lebih sesuai untuk pertumbuhan kapang tersebut. Mucor sp.B2 ini 

mengalami fase pertumbuhan cepat dimana sel dengan cepat mengalami proses 

penggandaan (fase log) terjadi pada hari ke 3 dan selanjutnya mengalami fase 

stasioner pada hari ke 6-7 dimana berat kering sel kapang relatif konstan karena 

nutrisi yang terkandung pada media sudah mulai berkurang sedangkan kapang 

masih mengalami pertumbuhan. Setelah hari ke 7, kapang mengalami lisis sel 

sehingga berat kering selnya mengalami penurunan (fase kematian) hal ini 

dikarenakan nutrisi pada media telah habis. 
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4.2 Enzim Selulase yang Dihasilkan oleh Kapang Mucor sp. B2 

 Enzim selulase merupakan salah satu enzim ekstraseluler yang 

disekresikan kapang pada media produksinya. Untuk mendapatkan enzim selulase 

adalah memisahkan sel kapang dengan media pertumbuhannya dengan cara 

disaring. Supernatan yang diperoleh digunakan untuk penentuan aktivitas enzim. 

Aktivitas enzim yang diteliti adalah aktivitas endo-1,4-β-D-glukanase dan β-

glukosidase. 

4.2.1 Aktivitas enzim endo-1,4-β-D-glukanase menggunakan metode Miller 

 Aktivitas endoselulase dilakukan menggunakan metode Miller dengan 

reagen DNS pada media cair CMC. Prinsip pada uji ini adalah CMC dipecah oleh 

selulase menjadi monomernya, diantaranya adalah selodekstrin yang merupakan 

gula pereduksi. Gula pereduksi ini akan mereduksi asam 3,5-dinitrosalisilat yang 

berwarna kuning tua menjadi asam 3-amino-5-nitrosalisilat yang berwarna coklat.  

COOH

OH

NO2NO2

+

CHO

H OH

OH H

H OH

H OH

CH2OH                

COOH

OH

NH2NO2

+

COOH

H OH

HO H

H OH

H OH

CH2OH  

Asam 3,5-dinitrosalisilat                     Glukosa  asam 3-amino-5nitrosalisilat             asam glukonat 
           (kuning tua)                      (gula pereduksi)   (coklat) 
 
 

Gambar 4.2 Reaksi DNS dengan gula pereduksi (Fessenden dan Fessenden, 1997) 

 Pada proses ini terjadi degradasi CMC menjadi selodekstrin oleh enzim 

endoglukanase. Enzim endoglukanase menghidrolisis ikatan glikosidik β-1,4 

secara acak pada CMC. Aktivitas enzim akan semakin meningkat dengan semakin 
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panjangnya rantai selulosa yang akan dihidrolisis. Reagen DNS ditambahkan 

untuk mengoksidasi gula pereduksi yang telah dihasilkan dari proses degradasi 

CMC.  

 

Gambar 4.3 Kurva aktivitas endoglukanase Mucor sp.B2 

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa Mucor sp.B2 tersebut memiliki aktivitas enzim 

endoglukanase tertinggi pada hari ke 6 dengan aktivitas sebesar 0,0561 U/mL. 

4.2.2 Sinergisme kompleks enzim selulase  

 Selulase merupakan kompleks enzim yang terdiri dari tiga jenis yaitu : 

Enzim endoglukanase menghidrolisis secara acak selulosa amorf dan 

menghasilkan selulodekstrin, sedangkan enzim eksoglukanase bekerja 

menghidrolisis selulosa kristal dan selulodekstrin (merupakan produk enzim 

endoglukanase) dari ujung rantai menghasilkan produk utama selobiosa. β-

glukosidase bekerja menghidrolisis selobiosa (merupakan produk enzim 

eksoglukanase) menghasilkan glukosa. Pada penelitian ini dilakukan uji aktivitas 

terhadap endoglukanase dan β-glukosidase. 
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Gambar 4.4 Kurva pertumbuhan kapang dan aktivitas endoglukanase 

 Berdasarkan kurva tersebut diperoleh hubungan bahwa aktivitas enzim 

endoglukanase yang terbesar terjadi pada hari ke 6 dimana enzim ini masih berada 

pada fase log. Pada kondisi tertinggi Mucor sp.B2 menghasilkan endoglukanase, 

dilakukan pengujian aktivitas β-glukosidase menggunakan substrat p-nitrofenil-β-

D-glukopiranosida (pNPG) dengan aktivitas sebesar 0,0144 U/mL . 

                                        

                  

OH

H

OH

CH2OH

H

OHH

HO H
+

OH

NO2

OH

 

 

     p-NPG                         glukosa               p-nitrofenol 

                 (Tidak berwarna)                       (kuning) 

Gambar 4.5 Reaksi degradasi substrat p-NPG oleh β-glukosidase 
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4.3 Karakterisasi Enzim Selulase 

4.3.1 pH dan stabilitas optimum endoglukanase 

 Pada penelitian ini, pengaruh pH pada aktivitas selulase diamati pada 

kisaran pH 3-8. Setiap enzim memiliki pH optimum yang berbeda-beda. pH 

optimum adalah pH dimana enzim tersebut menghasilkan aktivitas tertinggi dalam 

mengkatalis suatu reaksi. Dampak perubahan pH berpengaruh terhadap aktivitas 

enzim, karena muatan gugus-gugus terdapat didalam protein enzim, yaitu gugus 

karboksil dan asam amino yang mengalami perubahan tingkat ionisasi. Enzim 

memiliki sisi aktif dengan gugus – gugus tertentu yang berperan sebagai katalis 

dalam pembentukan kompleks enzim-substrat (ES). Perubahan pH ini 

berpengaruh terhadap ionisasi gugus fungsi yang dapat menyebabkan terjadinya 

perubahan konformasi enzim dan sifat katalitiknya yang akan berpengaruh 

terhadap ikatan hidrogen yang terdapat pada enzim. Konformasi enzim yang 

berubah dapat mengakibatkan penurunan aktivitas enzim yang disebabkan 

konformasi enzim berbeda dengan konformasi substrat (Sauro, 2009). 

 

Gambar 4.6 Kurva pH optimum enzim selulase (endoglukanase) Mucor sp.B2 
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 Berdasarkan Gambar 4.6 aktivitas selulase dari Mucor sp.B2 tertinggi 

diperoleh pada pH 5 dengan aktivitas sebesar 0,0935 U/mL. Setiap mikroba 

memiliki pH yang berbeda-beda tergantung pada jenis mikrobanya. Menurut 

Mandels dan Reese (1976) umumnya selulase memiliki pH optimum 4,5-6,5. 

 Sedangkan stabilitas pH merupakan kemapuan enzim bekerja pada 

berbagai variasi pH. Pada penelitian ini enzim diatur pada pH 3-8 dengan 

menggunakan larutan buffer universal dan diinkubasi tanpa menggunakan 

substrat. Setelah diinkubasi selama 1 jam, pH enzim dikembalikan pada pH 

optimumnya yaitu 5 dengan menambahkan larutan asam atau basa. Selanjutnya 

dilakukan pengukuran aktivitas residunya dengan menggunakan metode Miller. 

Apabila aktivitas residunya lebih dari 50% maka enzim dikatakan stabil pada pH 

tersebut. Semakin lebar kisaran pH maka enzim dikatakan bagus karena dapat 

bekerja pada kondisi pH yang luas sehingga banyak bermanfaat dalam proses 

industri. 

 

Gambar 4.7 Kurva stabilitas pH enzim selulase (endoglukanase) Mucor sp.B2 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Isolasi dan Karakterisasi Ekstrak Kasar Enzim 
Selulase dari Kapang Selulolitik Mucor sp.B2

Siska Winda Aryani



 

 

Aktivitas residu enzim yang lebih dari 50% terjadi setelah perlakuan pada  pH 4-

6. Berdasarkan gambar tersebut enzim masih dapat melakukan aktivitas diluar 

rentang pH 4-6 namun aktivitasnya rendah. 

 Berdasarkan rentang pH 4-6 enzim selulase yang dihasilkan oleh Mucor 

sp.B2 baik diaplikasikan pada industri pembuatan etanol yang pada prosesnya 

menggunakan pH 5 (Samsuri et al., 2007), namun kurang baik apabila untuk 

industri detergen yang membutuhkan pH alkali (Sulistyo., 1999).      

4.3.2 Temperatur optimum endoglukanase 

 Selain pH, faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim adalah temperatur. 

Temperatur erat kaitannya dengan energi yang dibutuhkan oleh enzim untuk 

bereaksi. Makin rendah temperatur maka enzim tidak mempunyai energi yang 

cukup untuk bereaksi. Pada temperatur optimum enzim dapat bereaksi optimal 

sedangkan apabila temperatur di atas optimum kemampuan enzim akan menurun 

akibat dari denaturasi enzim oleh panas. Pada temperatur tinggi atom-atom dalam 

molekul enzim mempunyai energi yang cukup besar untuk bergerak yang 

disebabkan oleh perubahan struktur enzim yang diakibatkan meningkatnya 

getaran termal komponen atom-atomnya sehingga protein pembentuk 

terdenaturasi (Lehninger, 1997). 
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Gambar 4.8 Kurva temperatur optimum enzim selulase (endoglukanase)  
Mucor sp.B2 

 
 Pada penelitian ini, aktivitas selulase diamati pada temperatur 30-90˚C. 

Pada gambar menunjukkan bahwa aktivitas isolat Mucor sp.B2 terbesar diperoleh 

pada temperatur 50˚C yaitu 0,1110 U/mL. Menurut Mandels dan Reese (1976) 

umumnya menunjukkan aktivitas tertinggi pada temperatur optimum 50-60˚C. 

4.3.3 Stabilitas temperatur dan pH endoglukanase 

 Penelitian ini akan menunjukkan kestabilan enzim setelah diinkubasi pada 

temperatur optimalnya selama 10 jam dan setiap 2 jam diuji aktivitasnya akan 

didapatkan aktivitas residu. Jika aktivitas residu lebih dari 50% maka enzim 

tersebut dikatakan stabil. 
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Gambar 4.9 Kurva aktivitas residu terhadap stabilitas waktu pada temperatur 
50˚C, pH 5  enzim selulase (endoglukanase) Mucor sp.B2 

 
 Berdasarkan Gambar 4.9, enzim stabil pada temperatur 50˚C, pH 5 selama 

6 jam. Jadi pengukuran aktivitas enzim selama 6 jam masih menunjukkan 

aktivitas yang tinggi namun lebih dari itu aktivitasnya menurun.  

4.4 Spesifitas Enzim Selulase Terhadap Substrat Alam 

 Ekstrak kasar enzim selulase diuji spesifitasnya terhadap substrat alam 

yaitu jerami padi dan tongkol jagung. Persiapan substrat alam ini dilakukan 

dengan cara memotong kecil-kecil jerami padi dan tongkol jagung kemudian 

dijemur selama 3 hari di bawah sinar matahari dan selanjutnya substrat alam 

tersebut dihaluskan. Semakin kecil ukuran penampang partikel substrat maka 

semakin cepat reaksi enzimatis berlangsung karena kontak permukaan yang 

terjadi antara enzim dan substrat kemungkinan besar lebih sering terjadi. 
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      Tongkol jagung                                                         Jerami padi  

Gambar 4.10 Substrat alam yang telah dihaluskan 

 Aktivitas selulase diuji dengan menggunakan reagen DNS. Besar aktivitas 

selulase pada jerami padi adalah 0,0829 U/mL sedangkan aktivitas selulase pada 

tongkol jagung adalah 0,0293 U/mL. Aktivitas selulase  pada substrat jerami padi 

lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas selulase pada tongkol jagung. Hal ini 

dikarenakan kandungan lignin pada tongkol jagung lebih besar yaitu 23,74 % 

(Meryandini et al., 2009) sedangkan pada jerami padi kandungan ligninnya adalah 

7% (Davendra (1982) dalam Meryandini et al., (2009). Adanya lignin pada 

substrat alam menghambat aktivitas selulase. Lignin yang membungkus dan 

mengikat selulosa menghalangi enzim selulase bekerja secara maksimal pada 

substrat alam tersebut. Lignin tersebut telah dihidrolisis oleh enzim lakase karena 

kapang Mucor sp.B2 juga positif menghasilkan lakase (Dewi,2010). 
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4.5 Analisa Perubahan Struktur Lignin Jerami Padi dengan Menggunakan   

SEM  

            (A)            (B) 

Gambar 4.11 A. penampang permukaan jerami padi tanpa perlakuan enzim  
      dengan perbesaran 1000x 
            B. penampang permukaan jerami padi yang telah diberi       
     perlakuan enzim dengan perbesaran 1000x  
Berdasarkan struktur permukaan yang terlihat pada Gambar 4.11 dengan 

perbesaran 1000x (A) yaitu sampel jerami padi sebelum perlakuan nampak 

strukturnya masih rapat, kompak (a) dan permukaan yang masih halus (b). 

Sedangkan pada gambar 4.11 (B) yaitu sampel jerami padi setelah perlakuan 

nampak struktur yang renggang (a) dan permukaan tidak rata (b) akibat dari 

adanya hidrolisis jerami padi oleh selulase. 

 

 

 

 

 

 

 
a 

b 

a 

b 
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Gambar 4.12 A. penampang permukaan jerami padi tanpa perlakuan enzim                     
      dengan perbesaran 2000x 
            B. penampang permukaan jerami padi yang telah diberi                   
perlakuan enzim dengan perbesaran 2000x 

 Sedangkan pada Gambar 4.12 (A) dengan perbesaran 2000x terlihat 

nampak lebih jelas struktur permukaan jerami padi tanpa perlakuan enzim masih 

terlihat lebih rapat, kompak (a) dan permukaannya yang masih halus (b). Gambar 

(B) setelah diberi perlakuan enzim nampak sekali perubahan permukaan jerami 

padi yang menjadi berongga (a) dan strukturnya permukaannya rusak (b). 

 

 

   
 
 
 
 

a 

b a 
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                           (a)                                                                     (b) 
 
Gambar 4.13 a. penampang permukaan jerami padi tanpa perlakuan enzim    
                dengan perbesaran 2000x 
            b. penampang permukaan jerami padi yang telah diberi   
     perlakuan enzim dengan perbesaran 2000x  

 

 Pada Gambar 4.13 (a) penampang melintang struktur jerami padi tanpa 

perlakuan enzim dengan perbasaran 2000x terlihat masih baik namun pada 

gambar (b) penampang melintang jerami padi yang diberi perlakuan enzim 

dengan perbesaran 2000x nampak perubahan pada struktur jerami padi yang 

menjadi rusak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1.  Aktivitas enzim selulase dari kapang Mucor sp.B2 meliputi aktivitas  

endoglukanase sebesar 0,0561 U/mL dan untuk β-glukosidase sebesar 

0,0144 U/mL. 

2.  Endoglukanase Mucor sp.B2 optimal pada pH 5,  temperatur 50˚C, stabil 

pada temperatur 50˚C selama 6 jam, dan stabil pada rentang pH 4-6. 

3.  Ekstrak kasar enzim selulase yang dihasilkan Mucor sp.B2 dapat 

menghidrolisis substrat jerami padi dengan aktivitas sebesar 0,0829 

U/mL sedangkan pada tongkol jagung memiliki aktivitas sebesar 0,0293 

U/mL. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, disarankan : 

1. Melakukan karakterisasi terhadap eksoglukanase dan β-glukosidase. 

2. Memanfaatkan enzim selulase yang berasal dari kapang Mucor sp.B2 

untuk pengolahan limbah jerami padi. 

  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Isolasi dan Karakterisasi Ekstrak Kasar Enzim 
Selulase dari Kapang Selulolitik Mucor sp.B2

Siska Winda Aryani



 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Ahmad., Riza Zainuddin., 2009, Cemaran Kapang pada Pakan dan 
 Pengendaliannya, Balai Besar Veteriner, Jurnal Litbang Pertanian, 28 
 (1) 

Aminah, Zaroh., 2011, Isolasi dan Karakterisasi Enzim Selulase dari Kapang 
 Tandan Kosong Kelapa Sawit, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya 

Armstrong, Frank B., 1995., Buku Ajar Biokimia (Alih Bahasa oleh dr. RF. 
 Maulany, M.Sc), Penerbit Buku Kedokteran 

Dewi,G.D.F., 2010, Isolasi dan Karakterisasi Ekstrak Kasar Enzim Lakase dari 
Kapang, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya 

Dewi, K.H., 2002, Hidrolisis Limbah Hasil Pertanian Secara Enzimatik, Akta 
 Agraria Vol. 5 No. 2: 67-71 

Fardiaz, S., 1992, Biotransformation Inorganik Reaction, PT. Gramedia Pratama 
 Utama, Jakarta 

Fessenden, R.J dan J.S Fessenden, 1997, Kimia Organik Jilid II, Bina Rupa 
 Aksara, Jakarta 

Gandjar, Indrawati., Robert A. S., Karin V.D.T., Ariyanti O., Iman S., 2000, 
 Pengenalan Kapang Tropik Umum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 

Ikram-ul-haq, M.M.J., Tehmina S.K., dan Zafar S., 2005, Cotton Saccharifying 
 Activity Of Cellulases Produced by Co-culture of Aspergillus niger 
 and Trichoderma viride, Res. J. Agric & Biol. Sci. 1(3): 241-245 

Kim, H.C., 1995, Characterization and Substrate Specifity of an Endo-β-1,4-
 D-Glucanase I (Avicelase I) from an Extracellular Multienzyme 
 Complex of Bacillus circulans, J. Appl. Environ. Microbial. Vol. 61, 
 No.3 

Kusnadi, Saefudin, dan Astri E., 2007, Keanekaragaman Jamur Selulolitik dan 
 Amilolitik Pengurai Sampah Organik dari Berbagai Substrat, Laporan 
 Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung  

Lehninger, A.L., 1997, Dasar-Dasar Biokimia, Jilid I, Penerjemah Maggy 
 Thenawidjaya, Penerbit Erlangga, Jakarta 

Mandels, M dan Reese E.T., 1976, Introduction of Cellulose in Fungi by 
 Cellobiose, Journal of Bacteriology, 79 : 816-826 

Martoharsono, Ir.Soeharsono., 2006, BIOKIMIA 1, UGM University Press, 
 Yogyakarta   

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Isolasi dan Karakterisasi Ekstrak Kasar Enzim 
Selulase dari Kapang Selulolitik Mucor sp.B2

Siska Winda Aryani



 

 

Meryandini, A., Wahyu W., Betsy M., Titi C.S., Nisa R., dan Hasrul S., 2009, 
 Isolasi Bakteri Selulolitik dan Karakterisasi Enzimnya, Makara Sains 
 Vol.13, No. 1, 33-38 

Miller, G.L., 1960, Use of Dinitrosalicylic Acid Reagent for Determination of 
 Reducing Sugar, Analytical Chemistry, 31 : 426-428 

Moat, A.G., John W.F, dan Michael P.S., 2002, Microbial Physiology Fourth 
 Edition, John Wiley & Sons, Inc, USA 

Murray, Robert K.Murray., Darly K.Granner., Peter A.Mayes., Victor 
 W.Rodwell., 1987, Biokimia Harper (Harper’s Biochemistry), Penerbit 
 Buku Kedokteran 

Omojasola, P.F., Omowuni P.J., S.A. Ilbiyemi, 2008, Cellulase Production by 
 Some Fungi Cultured on Pineapple Waste, Nature & Science Vol. 
 6(2):64-75 

Pohtiraj, C., P. Balaji., dan M.Eyini, 2006, Enchanced Production of Cellulases 
 by Various Fungal Cultures in Solid State Fermentation of Cassava 
 Waste, African Journal of Biochemistry, Vol. 5 (20) 

Purwantisari, Susiana dan Rini Budi Hastuti., 2009, Isolasi dan Identifikasi Jamur 
 Indigenous Rhizosfer Tanaman Kentang dari Lahan Pertanian Kentang 
 Organik di Desa Pakis, Magelang, BIOMA, Vol.11, No. 2, 45-53 

Robinson, Trevor., 1995, Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi, Penerbit ITB  

Sa’adah, Zulfatus, Noviana I.S., dan Abdullah, 2008, Produksi Enzim Selulase 
 oleh Aspergillus niger Menggunakan Substrat Jerami dengan Sistem 
 Fermentasi Padat, Artikel Ilmiah Jurusan Teknik Kimia UNDIP, 
 Semarang 

Samsuri, M., M. Gozan, R. Mardiaz, M. Baiquni, h. Hermansyah, A. Wjanarko, 
 B. Prasetya, dan M. Nasikin, 2007, Pemanfaatan Selulosa Bagas untuk 
 Produksi Etanol Melalui Sakarifikasi dan Fermentasi Serentak dengan 
 Xilanase, Makara Teknologi, Vol.11, No. 1,17-24 

Sauro, H.M., 2009, Enzyme Kinetics for Systems Biology, Ambrosius Publishing 

Sjostrom, E., 1995. Kimia, Kayu, Dasar-Dasar dan Penggunaannya, 
 (Diterjemahkan oleh Hardjono Sastro Hamidjojo), UGM Press, 
 Yogyakarta. 

Sulistyo, J., Y.S. Soeka, E. Naiola dan N. Widhayastuti, 1999, Penerapan 
Teknologi Enzimatik Mikroba Bagi Industri Pangan, Farmasi, dan 
Kosmetik. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Bidang Ilmu Hayat IPB, 
Bogor 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Isolasi dan Karakterisasi Ekstrak Kasar Enzim 
Selulase dari Kapang Selulolitik Mucor sp.B2

Siska Winda Aryani



 

 

Stryer, L., Tymoczko J.L., Berg J.M., 2002, Biochemistry, Fifth Edition, WH 
Freeman, New York 

Usama, A.F., dan Hala S., 2008, Production and Partial Purification of Cellulase 
Complex by Aspergillus Niger and A. Nidulans Grown on Water Hyacinth 
Blend, Journal of Applied Sciences Research, 4(7):875-891 

Wahyono, S.F., F.L. Sahwan., F. Suryanto dan A. Waluyo, 2003, Pembuatan 
 Kompos dari Tandan Kosong Kelapa Sawit, Prosiding Seminar 
 teknologi Untuk Negeri, Vol.1. 

Waluyo, Lud., 2004, Mikrobiologi Dasar, UMM Press, Malang 

Wiseman, A., 1975, Enzyme Biotechnology, John Willey and Sons Inc, New York 

 
 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Isolasi dan Karakterisasi Ekstrak Kasar Enzim 
Selulase dari Kapang Selulolitik Mucor sp.B2

Siska Winda Aryani



 

 

Lampiran 1. Gambar Hasil Penelitian 

 

Gambar 1. Isolat murni Mucor sp.B2 

Gambar 2. Pengamatan mikroskopis Mucor sp.B2 dengan perbesaran 400x 

 

Gambar 3. Isolat Mucor sp.B2 pada media cair yang mengandung CMC 
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Gambar 4. Pemisahan sel dan ekstrak kasar enzim Mucor sp.B2 

 

 

 

 

 

 

     Sebelum diberi perlakuan enzim      Sesudah diberi perlakuan enzim 

 

Gambar 5. Substrat jerami padi untuk SEM 
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Lampiran 2. Pembuatan Kurva Pertumbuhan Kapang Mucor sp.B2 

Kurva pertumbuhan dibuat menggunakan metode Gravimetri untuk menentukan 

berat kering sel. 

Hari 
Berat kering sel 

kapang (g) dalam 50 
mL 

Berat kering sel 
kapang rata-rata (g) 

dalam 50 mL 

Berat kering rata-
rata (g) dalam L 

1 0,0470 0,0492 0,9840 0,0515 

2 0,0720 0,0788 1,5760 0,0857 

3 0,1131 0,0928 1,8560 0,0726 

4 0,2957 0,2734 5,4860 0,2512 

5 0,3172 0,3271 6,5420 0,3371 

6 0,4966 0,4844 9,6880 0,4723 

7 0,4694 0,4766 9,5320 0,4839 

8 0,2984 0,3161 6,3220 0,3338 

9 0,1724 0,1642 3,2840 0,1560 

10 0,0850 0,0880 1,7600 0,0910 
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Lampiran 3. Pengukuran Aktivitas Kompleks Enzim Selulase 

A. Pembuatan kurva standar glukosa 

Kurva standar glukosa dibuat dengan cara mengukur absorbansi beberapa 

konsentrasi glukosa pada panjang gelombang 550 nm. 

Tabel 2. Hasil pengukuran absorbansi larutan standar glukosa 

[Glukosa] 
[µg/ml] Absorbansi 

2 0,1191 
3 0,2782 
4 0,3771 
5 0,5745 
6 0,7464 
7 0,7892 
8 0,8985 

 

Berdasarkan tabel diatas dibuat kurva standar glukosa hubungan antara absorbansi 

terhadap konsentrasi glukosa. 

 

Gambar 5. Kurva standar glukosa 
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B. Penentuan aktivitas endo-1,4-β-D-glukanase dengan menggunakan metode Miller 

Berdasarkan kurva standar didapatkan persamaan regresi linear : 

  y = 0,131x - 0,131 

Sehingga perhitungan aktivitas ekstrak kasar enzim selulase adalah : 

 Absorbansi produk (gula pereduksi) : 0,2878-0,1380 = 0,1498 

 Lama waktu inkubasi   : 30 menit 

 Berat molekul glukosa  : 180 

 Konsentrasi produk (gula pereduksi) : 

y = 0,131x - 0,131 

0,1498 = 0,131x - 0,131 

x = 2,1359 µg/mL 

 Aktivitas endoglukanase  :  

 

     :  

     : 0,0316 U/mL 

Satu unit aktivitas enzim didefinisikan sebagai banyaknya enzim yang diperlukan 

untuk membentuk 1 µmol produk per menit. 
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Tabel 3. Aktivitas enzim endoglukanase 

Hari [gula pereduksi] U/mL U/mL rata-rata 
1 2,1359 0,0316 0,0281  1,6442 0,0246 
2 2,4412 0,0361 0,0308  1,7221 0,0255 
3 1,3503 0,0200 0,0193  1,2671 0,0187 
4 1,0381 0,0153 0,0165  1,1977 0,0177 
5 1,4778 0,0218 0,0364  3,4519 0,0511 
6 4,0267 0,0596 0,0561  3,5633 0,0527 
7 5,0595 0,0749 0,0540  2,2320 0,0331 
8 3,2137 0,0476 0,0393  2,1030 0,0311 
9 1,9588 0,0290 0,0310  2,2320 0,0331 
10 1,9587 0,0290 0,0437  0,9946 0,0147 

 
C. Pembuatan kurva standar p-nitrofenol 

Kurva standar p-nitrofenol dibuat dengan cara mengukur absorbansi pada panjang 

405 nm. 

Tabel 4. Hasil pengukuran absorbansi larutan satndar p-nitrofenol 

[p-nitrofenol] Absorbansi 

0,1 0,3374 

0,2 0,4459 

0,3 0,5969 

0,4 0,7686 

0,5 0,8451 
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Berdasarkan tabel di atas dibuat kurva standar hubungan antara absorbansi 

terhadap konsentrasi p-nitrofenol. 

 

Gambar 6. Kurva standar p-nitrofenol 

D. Penentuan aktivitas β-glukosidase dengan menggunakan substrat p-NPG 

Berdasarkan kurva standar didapatkan persamaan regresi linear : 

  y = 0,1338x - 0,197 

Sehingga perhitungan aktivitas ekstrak kasar enzim selulase adalah : 

 Absorbansi produk (p-nitrofenol) : 0,8264-0,0566 = 0,7698 

 Lama waktu inkubasi   : 30 menit 

 Berat molekul glukosa  : 139,11 

 Konsentrasi produk (gula pereduksi) : 

y = 0,1338x – 0,197 

0,7698 = 0,1338x - 0,197 

x = 0,0112 mM 
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 Aktivitas β-glukosidase  :  

 

  :  

      : 0,0002 U/mL 
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Lampiran 4. Penentuan pH optimum dan temperatur optimum enzim 

            selulase 

Tabel 5. pH optimum enzim selulase 

pH Aktivitas enzim U/mL 
3 0,0881 
4 0,0921 
5 0,0935 
6 0,0785 
7 0,0736 
8 0,0695 

 

Tabel 6. Temperatur optimum enzim selulase 

Temperatur (˚C) Aktivitas enzim U/mL 
30 0,0763 
40 0,0941 
50 0,111 
60 0,0932 
70 0,0927 
80 0,0902 
90 0,0604 
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Tabel 7. Stabilitas pH enzim selulase 

pH Aktivitas residu (%) 
3 42,8877 
4 63,6363 
5 79,6791 
6 52,5133 
7 40,2139 
8 34,3315 

 
Tabel 8. Stabilitas pH dan temperatur enzim selulase 

Jam Aktivitas residu (%) 
2 85,6756 
4 75, 4054 
6 64,0540 
8 30,6306 
10 23,6936 
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