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 Rumput laut merupakan salah satu komoditas hasil perikanan yang 

melimpah dan memiliki beberapa komponen salah satunya yaitu mikroorganisme. 

Salah satu jenis mikroorganisme yang terdapat pada rumput laut yaitu bakteri. 

Adapun bakteri yang hidup dalam jaringan rumput laut yaitu bakteri endofit. 

Bakteri endofit diketahui memiliki banyak aktivitas metabolit sekunder salah 

satunya yaitu aktivitas enzimatis.  

 Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan isolat bakteri endofit 

dan mengetahui aktivitas enzim amilae, protease, selulase dan kitinase dari bakteri 

endofit rumput laut di Pulau Talango Madura. Metode penelitian ini yaitu isolasi, 

purifikasi, uji aktivitas enzimatis, identifikasi molekuler dan karakterisasi isolat 

yang memiliki aktivitas enzim. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis 

secara deskriptif.  

 Isolat yang diperoleh sebanyak 56 isolat bakteri endofit. Isolat bakteri 

endofit rumput laut yang memiliki aktivitas enzim amilase sebanyak 10 isolat, 

aktivitas proteolitik sebanyak 32 isolat, aktivitas selulase sebanyak 19 isolat, 

aktivitas kitinolitik sebanyak 25 isolat dan 5 isolat yang memiliki 4 aktivitas enzim. 

Berdasarkan perhitungan nilai Enzymatic Index (EI) paling tinggi yaitu pada isolat 

bakteri endofit dari rumput laut Caulerpa sp., 5.16 dengan nilai EI sebesar 1,1 

aktivitas selulolitik. Isolat 5.17 dengan nilai EI paling tinggi sebesar 0,9 aktivitas 

amilolitik. Isolat 6.1 dengan nilai EI paling tinggi 0.875 aktivitas proteolitik dan 

0.725 aktivitas kitinolitik. Hasil identifikasi menunjukkan isolat 5.16 termasuk 

spesies Enterococcus durans, isolat 5.17 dan 6.3 termasuk spesis Enterococcus 

faecium. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bakteri endofit rumput laut 

berpotensi sebagai penghasil enzim.  
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