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ABSTRAK 

 

Atik Zaidatul Maziah, 2009. “Produksi dan Karakterisasi Protease Isolat Bakteri 
Termofilik dari Sumber Air Panas Plantungan Kendal”. Tugas Akhir II. 
Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I : Dr. Supartono, M.S. 
Dosen Pembimbing II : Dra. Nanik Wijayati, M.Si.  

 
Kata kunci: isolate bakteri termofilik, protease, enzim 

 Enzim protease merupakan biokatalisator untuk reaksi pemecahan protein. 
Enzim ini akan mengkatalisis reaksi hidrolisis, yaitu reaksi  yang melibatkan 
unsur air pada ikatan spesifik substrat. Protease berfungsi mempercepat jenis 
reaksi yang dapat menghidrolisis ikatan peptida dan protein menjadi oligopeptida 
dan asam amino. Protease merupakan salah satu enzim yang digunakan dalam 
berbagai bidang industri. Tahap yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
memproduksi protease termofilik dari isolat yang berasal dari sumber air panas 
Plantungan-Kendal. Untuk mendapatkan isolat tersebut, air ditumbuhkan dalam 
media susu skim dan selanjutnya dilakukan identifikasi agar dapat diketahui jenis 
bakteri penghasil protease tersebut. Selain itu, dilakukan karakterisasi kondisi 
optimum aktivitas protease yang diperoleh dari isolat tersebut.  

Isolasi bakteri dari sumber air panas dilakukan dengan cara mengambil 
sampel air dan bakterinya ditumbuhkan dalam media susu skim dan diinkubasi 
pada suhu 650C selama tiga hari. Isolat yang diperoleh selanjutnya diidentifikasi. 
Produksi protease dilakukan dengan cara menginkubasi isolate bakteri dalam 
media produksi dan dilakukan penggoyangan menggunakan shaker dengan 
kecepatan 120 rpm selama 12 jam pada suhu 500C. Untuk mendapatkan enzim 
yang akan diuji aktivitasnya, terlebih dahulu dilakukan pembiakan sel dari cairan 
fermentasi. Pemisahan sel dilakukan dengan sentrifuge dengan kecepatan 5000 
rpm selama 15 menit, kemudian didekantasi sehingga diperoleh cairan fermentasi 
bebas sel (supernatan). Karakterisasi protease yang meliputi penentuan waktu 
inkubasi optimum, suhu optimum, pH optimum dan energi aktivasi dilakukan 
dengan metode Horikoshi. 

Adanya protease dalam isolat bakteri ini ditunjukkan dengan adanya zona 
bening disekitar koloni. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa bakteri yang 
diperoleh adalah Bacillus termofilik. Karakterisasi aktivitas katalitik protease 
diperoleh hasil waktu inkubasi optimum untuk aktivitas katalitik protease pada 30 
menit, sedangkan pH optimum dan suhu optimum aktivitas katalitik terjadi pada 
pH 8 dan suhu 650C, serta energi aktivasinya sebesar 4.35 kkal . mol-1.   
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ABSTRACK 

 

Atik Zaidatul Maziah, 2009. “Production and Characterization Of Protease Isolate 
Thermophilic Bacteria From Hot Water Source Plantungan Kendal”. 2nd 
Final Duty. Chemical Major, Faculty Mathematics and Natural Sciences, 
Universitas Negeri Semarang. Advisor I : Dr. Supartono, MS. Advisor II: 
Dra. Nanik Wijayati, M.Si. 

 
Keyword : Themophilic bacteria, protease, enzyme. 

Protease enzymes play an important role as biocatalysator in reaction of 
resolving protein. The enzyme would catalyzed the hydrolysis reaction, these is 
reaction of entangling water element at specific bond substrat. The function of 
protease is to catalize the reaction which hydrolisis peptide bond and protein 
become amino acid and oligopeptide. Protease represent one of the enzyme group 
which used many in industrial field. The aim in this research is to produce 
protease from hot water source Plantungan – Kendal. To get this isolate, water 
planted in the skim milk media and then it be identified to know the bacteria. 
Exept that, Characterize the optimum protease from hot water source was done.  

Isolation of bacteria from hot water source was conducted by planted the 
water at skim milk media and incubated for three days at 650C. Then, the isolate 
was identified. Protease production conducted by incubating the isolate during 12 
hours at termperature 500C. Before testing its activity the isolate cell should be 
dissociate from fermentation dilution. Dissociation of cell use sentrifuge with 
speed equal to 5000 rpm during 15 minutes, then decantation, so that obtained free 
of cell fermentation dilution (supernatant). Protease characterization covering 
determination of optimum incubation time, optimum temperatures, optimum pH, 
and activation energy conducted based on Horikoshi method.  
 Protease activity is showed by transparent zone around the coloni. The 
result of identification is show thermophilic bacillus. Protease catalysis activity 
characterization, obtained by result of optimum incubation time for the activity of 
protease catalysis is equal to 30 minutes, while optimum pH and temperature of 
catalysis activity happened at pH 8 and temperature 650C and also its activation 
energy equal to 4,35 kkal . mol-1.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 Enzim adalah protein tidak beracun, namun mampu mempercepat laju 

reaksi kimia dalam suhu dan derajat keasaman yang lembut. Produk yang 

dihasilkannya sangat spesifik sehingga dapat diperhitungkan dengan mudah. Para 

ilmuwan dan peneliti telah lama mengumpulkan dan menyeleksi mikroba 

penghasil enzim khususnya enzim amilase (pemecah zat tepung), lipase (pemecah 

lemak), dan protease (pemecah protein). Ketiga enzim ini sudah amat luas dipakai 

di bidang industri. 

 Sejak tahun 1970 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah 

menyadari, bahwa enzim akan memegang peranan penting dalam industri. Saat ini 

penggunaan enzim dalam industri makanan dan minuman, industri tekstil, industri 

kulit dan kertas di Indonesia semakin meningkat. Sebagai contoh enzim amilase 

yang digunakan dalam industri tekstil di Bandung – Jawa Barat, jumlahnya tidak 

kurang dari 4 ton per bulan atau sekitar 2-3 juta dolar Amerika setiap bulannya 

dan semuanya diimpor (Suhartono MT, 2000). 

 Protease merupakan salah satu kelompok enzim yang banyak digunakan 

dalam bidang industri. Protease berfungsi menghidrolisis ikatan peptida dalam 

protein menjadi oligopeptida dan asam-asam amino. Berdasarkan cara 

pemotongan ikatan peptida, enzim protease dapat dibagi menjadi eksopeptidase 

dan endopeptidase. Eksopeptidase terdiri atas karboksi-ekso-peptidase yang 

memotong peptida dari arah gugus karboksil terminal dan amino-ekso-peptidase 
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dari gugus amino terminal, sedang endopeptidase memecah ikatan peptida dari 

dalam (Guangrong, et al. 2006). 

 Protease sebagai salah satu enzim industri, menguasai 60 % total 

pemasaran enzim dunia. Protease banyak digunakan dalam bidang industri 

makanan, kulit, detergen dan farmasi (Mubarik et al. 2000). 

 Protease merupakan senyawa aktif yang secara fisiologis merupakan 

hasil dari metabolisme primer sebagai organisme. Organisme-organisme 

menghasilkan beberapa enzim sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan 

pertumbuhannya. Beberapa enzim diproduksi oleh organisme secara ekstrasel, 

enzim lainnya diproduksi sebagai enzim intrasel.  

 Mikrooganisme termofil dapat diisolasi dari berbagai sumber air panas di 

darat dan di laut, tanah yang selalu terkena sinar matahari, bahan yang mengalami 

fermentasi seperti kompos, dan instalasi air panas.  Indonesia merupakan negara 

kepulauan yang banyak terdapat sumber air panas, salah satunya adalah sumber 

air panas Plantungan yang terdapat di kecamatan Plantungan kabupaten Kendal. 

Dedaunan yang gugur, biji, rerumputan, serbuk sari, dan bangkai serangga 

merupakan sumber bahan organik yang dapat dimanfaatkan oleh mikroba yang 

hidup dalam kolam tersebut. Kondisi ini menciptakan peluang yang besar untuk 

menemukan mikroba termofil penghasil enzim hidrolitik ekstraselluler (protease, 

kitinase, amilase dan xilanase) pada sumber air panas tersebut. (Rochima, 2006). 
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1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang timbul dalam penelitian 

ini antara lain : 

1. Bagaimanakah cara memproduksi protease isolat bakteri termofilik dari 

sumber air panas di Plantungan – Kendal? 

2. Bagaimanakah karakteristik protease dan berapakah energi aktivasi yang 

dihasilkan? 

3. Bakteri apakah yang ditemukan dari isolasi sumber air panas Plantungan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui cara produksi protease isolat bakteri termofilik dari sumber air 

panas di Plantungan – Kendal. 

2. Mengetahui karakteristik protease dan energi aktivasi protease yang 

dihasilkan. 

3. Mengetahui bakteri yang dihasilkan dari isolasi sumber air panas Plantungan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :  

1. Memberikan informasi baru tentang cara memproduksi protease isolat bakteri 

termofilik dari sumber air panas di Plantungan Kendal. 

2. Memperoleh informasi tentang aktivitas protease dan energi aktivasinya.  

3. Memperoleh informasi tentang bakteri yang dihasilkan dari sumber air panas 

Plantungan.



 

4 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bakteri Termofilik 

 Bakteri termofilik atau bakteri ekstremofil merupakan mikroorganisme 

yang tumbuh dengan subur dalam lingkungan yang tidak biasa seperti pH lebih 

kecil dari 2 atau pH lebih besar dari 11, kadar garam jenuh serta enzimnya dapat 

berfungsi pada suhu lebih besar dari 100°C. Bakteri ekstremofil dapat 

menghasilkan ektremozim (Guangrong, et al. 2006). 

 Berdasarkan suhu optimum pertumbuhannya, secara umum 

mikroorganisme dibedakan menjadi psikrofil (-3-200C), mesofil (13-450C), dan 

termofil (45-650C), ekstrem termofil (65-850C), dan hiper termofil (lebih dari 

850C). Sejak ditemukannya mikroorganisme yang mampu tumbuh pada keadaan 

ekstrim suhu, pencarian mikrooganisme ini menjadi intensif. Hal ini didorong 

adanya tuntutan dunia industri yang sebagian besar prosesnya berjalan pada suhu 

tinggi (50-1000C). Mikrooganisme termofil menghasilkan enzim termostabil yang 

sangat penting dalam proses industri. Pemakaian enzim termostabil di samping 

tahan terhadap denatururasi panas, juga dapat meminimalkan resiko kontaminan 

dan dapat menggeser reaksi ke arah pembentukan produk (Almeida, 2004). 

 Penemuan bakteri termofilik juga memberikan dampak cukup besar baik 

dalam pengembangan ilmu dasar seperti: biokimia, mikrobiologi, biologi 

molekul dan genetika. Daerah Plantungan yang terletak di kabupaten Kendal 

memiliki dataran tinggi yang merupakan pegunungan. Pada dataran tinggi ini 



 

 
 

dijumpai sumber air panas. Lingkungan ini merupakan habitat semua bakteri 

termasuk diantaranya bakteri termofilik. Sumber air panas yang ada di daerah 

Plantungan berpotensi untuk diketahui keanekaragaman hayati bekteri 

termofiliknya. Selajutnya keanekaragaman jenis bakteri termofilik tersebut perlu 

dieksplorasi sifat-sifat dan potensi kegunaannya bagi kehidupan manusia 

terutama dalam bidang teknologi dan industri (Almeida, 2004). 

2.2 Pertumbuhan Sel 

 Pertumbuhan mikroba biasanya dicirikan oleh waktu yang diperlukan 

untuk penggandaan massa sel atau jumlah sel. Waktu penggandaan massa tidak 

selalu sama dengan waktu penggandaan sel, sebab massa sel dapat bertambah 

tanpa peningkatan jumlah sel.  

 Suatu tipe pertumbuhan bacth untuk mikroorganisme dalam defined 

medium, memberikan tiga fase yang berbeda yaitu :  

a. Fase lambat (lag phase) 

 Fase lambat mengikuti inokulasi media nutrient, dan dapat merupakan periode 

adaptasi. Bila suatu biakan dipindahkan dari suatu lingkungan yang lain, maka 

mikroba itu perlu mengorganisasi kembali konstituen mikro dan 

makromolekulnya. Selama fase ini massa sel mungkin saja bertambah tanpa 

diikuti oleh pertumbuhan jumlah sel.  

b. Fase Eksponensial (log phase) 

  Fase eksponensial ini merupakan fase pertumbuhan sel. Ini merupakan periode 

pertumbuhan yang stabil atau keadaan pertumbuhan yang tenang dan laju 

pertumbuhan spesifiknya tetap. Komposisi kimia total cairan fermentasinya 



 

 
 

sedang berubah, sebab nutrien-nutrien sedang dikonsumsi mikroba dan 

produk-produk metabolik sedang diproduksi.  

c. Fase seimbang (stationary phase) 

 Fase seimbang ini terjadi bila semua sel telah mencapai kesetimbangan 

dengan sel-sel yang mati. Pada penginkubasian lebih lanjut, beberapa hal 

mungkin dapat terjadi. Meskipun pertumbuhan bersihnya telah berhenti, di 

sana masih mungkin terjadi metabolisme dan mengakumulasikan produk-

produk dalam sel atau cairan fermantasi. Massa total sel mungkin tetap tetapi 

jumlah sel yang hidup mungkin menurun (Supartono, 2003). 

2.3 Enzim 

2.3.1 Fungsi Enzim 

 Enzim berfungsi sebagai katalis, suatu enzim dapat mempercepat reaksi 

108 sampai 1011 kali lebih cepat daripada reaksi tanpa katalis. Jadi enzim dapat 

berfungsi sebagai katalis yang sangat efisien, disamping itu juga mempunyai 

derajat kekhasan yang tinggi. Enzim dapat menurunkan energi aktivasi sehingga 

reaksi lebih mudah terjadi, sedangkan tanpa menggunakan katalis reaksi akan 

lebih sulit terjadi. Katalis akan menyediakan suatu jalur pilihan dengan energi 

aktivasi yang lebih rendah. Dengan adanya katalis akan mengurangi energi yang 

dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi (Richana, et al, 2008). 

 

2.3.2 Cara Kerja Enzim 

Suatu enzim mempunyai kekhasan, yaitu hanya bekerja pada satu reaksi saja, 

beberapa enzim memiliki spesifisitas yang hampir absolut bagi substrat tertentu, 



 

 
 

dan tidak akan bekerja bahkan terhadap molekul yang amat serupa. Kebanyakan 

reaksi enzim dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi keseluruhan sebagai 

berikut : 

 

   

 Enzim (E) dan substrat (S) bergabung menjadi kompleks enzim-substrat 

ES, yang kemudian terurai menjadi produk P. Enzim tidak terkonsumsi dalam 

reaksi tersebut tetapi dilepaskan kembali untuk reaksi selanjutnya dengan molekul 

substrat yang lain. Proses ini berulang-ulang sampai semua molekul substansi 

yang tersedia habis terpakai.  

 Pokok dalam teori mekanisme kerja enzim adalah konsep aktivasi 

substrat yang terjadi setelah pembentukan kompleks enzim-substrat (ES). Aktivasi 

memungkinkan substrat diubah oleh kerja enzim. Terjadinya aktivasi molekul 

substrat ini disebabkan oleh aktivasi kimiawi substrat yang tinggi terhadap 

daerah-daerah tertentu pada permukaan enzim yang disebut situs aktif. 

Ketegangan atau distorsi yang dihasilkan pada beberapa ikatan pada molekul 

substrat membuatnya labil (tidak mantap), dan mengalami perubahan itu tidak lagi 

mempunyai aktivitas terhadap situs aktif tadi dan karenanya dilepaskan. 

Enzimnya kemudian bebas untuk bergabung lagi dengan substrat berikutnya dan 

demikianlah proses tersebut berulang (Richana, et al, 2008). 

2.3.3 Klasifikasi Enzim 

 Enzim digolongkan menurut reaksi yang diikutinya, sedangkan masing-

masing enzim diberi nama menurut nama substratnya, misalnya urase, arginase 

Enzim (E) + substrat (S)            kompleks enzim substrat (ES)            produk (P) + Enzim (E) 



 

 
 

tetapi ada pula beberapa enzim dikenal dengan nama lama misalnya pepsin, 

tripsin dan lain-lain. Commision on Enzimes of the International Union of 

Biochemistry, menggolongkan enzim berdasarkan atas reaksi kimia dimana enzim 

memegang peranan yaitu : 

a. Oksida Reduktase 

Enzim-enzim yang termasuk dalam golongan ini dapat dibagi dalam dua 

bagian yaitu dehidrogenase dan oksidase. Dehidrogenase bekerja pada reaksi-

reaksi dehidrogenasi, yaitu reaksi pengambilan atom Hidrogen dari suatu 

senyawa (donor). Hidrogen yang dilepas akan diterima oleh senyawa lain 

(akseptor). Enzim-enzim oksidase juga bekerja sebagai katalis pada reaksi 

pengambilan hidrogen pada suatu sunstrat. Dalam reaksi ini yang bertindak 

sebagai akseptor hidrogen adalah oksigen.  

b. Transferase 

Enzim yang termasuk golongan ini bekerja sebagai katalis pada reaksi 

pemindahan suatu gugus dari suatu senyawa kepada senyawa lain. Beberapa 

enzim yang termasuk golongan ini ialah metiltransferase, 

hidroksimetiltransferase, karboksiltransferase, asiltransferase dan amino 

transferase atau disebut juga transaminase. 

c. Hidrolase 

Enzim yang termasuk kelompok ini bekerja sebagai katalis pada reaksi 

hidrolisis. Ada tiga fungsi hidrolase yaitu memecah ikatan ester, memecah 

glikosida dan memecah ikatan peptida. Beberapa enzim sebagai contoh ialah 

esterase, lipase, fosfotase, amilase dan protease.  



 

 
 

Esterase adalah enzim yang memecah ikatan ester dengan cara hidrolisis. 

Esrterase yang terdapat dalam hati dapat memecah ester sederhana, misalnya 

etil butirat menjadi etanol dan asam butirat.  

Enzim amilase digunakan untuk menghidrolisis pati menjadi suatu produk 

yang larut dalam air serta mempunyai berat molekul rendah yaitu glukosa. 

Enzim ini banyak digunakan pada industri minuman misalnya pembuatan high 

fructose syrup (HFS) maupun pada industri tekstil. Enzim amilase dapat 

diproduksi oleh berbagai jenis mikroorganisme terutama keluarga Bacillus, 

Pseudomonas dan Clostridium. Bakteri potensial yang akhir-akhir ini banyak 

digunakan untuk memproduksi enzim amilase pada skala industri antara lain 

Bacillus licheniformis dan Bacillus stearothermophillus. Bahkan penggunaan 

Bacillus stearothermophillus lebih disukai karena mampu menghasilkan 

enzim yang bersifat termostabil sehingga dapat menekan biaya produksi. 

Enzim proteolitik memainkan peranan yang penting pada industri makanan 

(misalnya dalam proses konversi susu menjadi keju), sebagai bahan pada 

deterjen maupun pada pemrosesan kulit. Protease yang dipakai secara 

komersial seperti serine protease dan metalloprotease, biasanya berasal dari 

Bacilus subtilis yang mempunyai kemampuan produksi dan sekskresi enzim 

yang tinggi. Pemakaian enzim protease dalam proses tanning kulit dapat 

meningkatkan kualitas kulit, disamping itu juga merupakan pemakaian produk 

bioteknologi yang ramah lingkungan karena dapat mengurangi beban polusi 

limbah industri kulit.  



 

 
 

Enzim lipase banyak diproduksi oleh berbagai jenis mikroorganisme baik 

tunggal maupun bersamaan dengan enzim esterase. Mikroba penghasil lipase 

antara lain adalah Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens dan Bacilus 

subtilis. Enzim lipase ini digunakan sebagai biokatalis untuk memproduksi 

asam lemak bebas, gliserol, berbagai ester, sebagian trigliserida, dan lemak 

yang dimodifikasi atau diesterifikasi dari substrat yang murah, seperti minyak 

kelapa sawit. Produk-produk tersebut secara luas digunakan dalam industri 

farmasi, kimia, dan makanan. 

d. Liase 

Enzim yang termasuk golongan ini mempunyai peranan penting dalam reaksi 

pemisahan suatu gugus dari suatu substrat (bukan cara hidrolisis) atau 

sebaliknya. Contoh enzim golongan ini antara lain dekarboksilase, aldolase, 

hidratase. 

e. Isomerase 

Enzim yang termasuk golongan ini bekerja pada reaksi perubahan 

intramolekuler, misalnya reaksi perubahan glukosa menjadi fruktosa, 

perubahn senyawa L menjadi senyawa D, senyawa cis menjadi senyawa trans 

dan lain-lain. 

f. Ligase 

Enzim yang termasuk golongan ini bekerja pada reaksi-reaksi penggabungan 

dua molekul. Oleh karenanya enzim-enzim tersebut juga dinamakan sintetase. 

Ikatan yang terbentuk dari penggabungan tersebut adalah ikatan C-O, C-S, C-



 

 
 

N atau C-C. Contoh enzim golongan ini adalah lutamine sintetase dan piruvat 

karboksilase (Suhartono MT, 2000). 

2.4 Enzim Protease 

 Enzim protease merupakan biokatalisator untuk reaksi pemecahan 

protein. Enzim ini akan mengkatalisis reaksi hidrolisis, yaitu reaksi yang 

melibatkan air pada ikatan spesifik substrat. Enzim ini termasuk dalam kelas 

utama enzim golongan hidrolase. Protease ialah enzim yang sangat bervariasi. 

Protease dapat dihasilkan secara ekstrasel dan intrasel, protease mempunyai 

peranan penting dalam metabolisme sel dan keteraturan proses dalam sel.  

 Protease merupakan enzim industri yang penting. Enzim ini digunakan 

terutama dalam industri detergen, farmasi, kulit, makanan, film, dan pengolahan 

limbah. Protease-protease diproduksi secara komersial dari bakteri dan jamur. 

Berdasarkan pH optimumnya, protease-protease mikroba dikelompokkan menjadi 

tiga golongan yaitu : protease basa, protease netral dan protease asam. Protease 

basa dan netral secara komersial diproduksi dari galur-galur Bacillus, sedangkan 

protease asam diproduksi dari jamur, khususnya galur-galur Mucor dan 

Endhothea (Rao, et al. 2007). 

a. Protease Basa 

Protease basa disebut juga sebagai protease serin, sebab protease ini dicirikan 

oleh adanya satu residu serin pada sisi aktif molekulnya. Protease basa ini 

merupakan endopeptidase dengan aktivitas proteolitik yang kuat dan 

mempunyai spesifitas yang rendah. Molekulnya stabil pada temperatur tinggi 

dan aktivitasnya optimum pada pH 9-11. Aktivitas tidak terhambat oleh 



 

 
 

adanya pereaksi pembentuk khelat seperti EDTA, tetapi dihambat oleh 

diisopropil-fluorofosfat (DFP) dan fenilmetilsulfonil fluoride (PMSF).  

b. Protease Netral 

Protease netral merupakan suatu protease logam (melloprotease) dan 

memerlukan ion Zn2+ agar aktivitasnya optimal. Rentang pH optimumnya 

sangat sempit, yaitu pada pH 6,6-7,6. Protease netral ini sangat tidak stabil 

terhadap protease basa dan protease pembentuk khelat. Seperti protease basa, 

protease netral juga merupakan endopeptidase dan memutus ikatan peptida 

yang mempunyai rantai samping hidrofobik. Protease netral diproduksi oleh 

bakteri dan jamur. Beberapa galur Bacillus penghasil protease netral antara 

lain : Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus cereus, Bacillus megaterium, 

Bacillus polymyza dan Bacillus subtilis. 

c. Protease Asam 

Protease asam jarang dijumpai dalam bakteri, tetapi lebih dominan diproduksi 

oleh jamur. Molekulnya mengandung satu residu asam aspartat pada sisi 

aktifnya dan aktivitasnya tidak dipengaruhi oleh pereaksi pembentuk khelat, 

pereaksi gugus tiol dan inhibitor-inhibitor protease basa. Protease asam 

mempunyai pH optimum sangat rendah, yaitu 2-3. Enzim ini digunakan dalam 

industri kecap dan tahu (Suhartono MT, 2000). 

2.5 Protease di Bidang Industri 

 Protease sebagai salah satu enzim industri, menguasai 60 % total 

pemasaran enzim dunia. Penggunaan enzim protease dalam berbagai produk 

komersial semakin luas sejalan dengan kemajuan dalam bidang bioteknologi. 



 

 
 

Protease dimanfaatkan dalam bidang industri antara lain dalam pengolahan 

pangan, penyamakan kulit, deterjen, dan pengolahan limbah cair. Di Indonesia 

kebutuhan akan enzim protease juga semakin meningkat namun kebutuhan ini 

masih tergantung pada produksi impor. Salah satu cara mengantisipasi 

ketergantungan terhadap impor tersebut perlu ada usaha untuk memproduksi 

enzim protease (Suhartono, MT. 2000). 

2.6 Aktivitas Protease 

 Aktivitas enzim protease ditentukan dengan metode Horikoshi (1971). 

Cairan fermentasi enzimatik bebas sel (supernatan) selanjutnya disebut enzim 

diinkubasi selama 10 menit pada media kasein dan buffer fosfat 0,05 M, 

kemudian ditambahkan asam trikloro asetat 10 % untuk menghentikan 

aktivitasnya. Perhitungan yang digunakan adalah menggunakan pereaksi 

Horikoshi. Pereaksi Horikoshi bersifat asam, yang dapat menggumpalkan kasein. 

Selanjutnya enzim diukur absorbansinya menggunakan Spektrofotometer UV-Vis 

pada panjang gelombang 275 nm, dengan kontrol supernatan yang sudah 

dinonaktifkan dengan pemanasan pada suhu 1000C selama 20 menit. (Fujiwara 

dan Masui, 1992). 

 Secara umum kebergantungan aktivitas enzim pada temperatur dapat 

dijelaskan oleh persamaan Arrhenius yang pertama kali menurunkan secara 

eksperimental pada tahun 1889. Menurut Arrhenius : 

k = A. (exp)  atau ln k = ln A -  

keterangan : 

k = laju reaksi (µmol x menit-1)   T = suhu reaksi (K) 



 

 
 

A = tetapan       R = 1,987 kal x K-1 X Mol-1 

Ea = energi aktivasi (kkal x mol-1) 

 Dengan mengalurkan ln k terhadap 1/T, maka diperoleh slope 

(kemiringan) sebagai energi aktivasi. Aktivasi enzim bergantung pada temperatur 

optimumnya, pada temperatur yang lebih randah atau lebih tinggi dari temperatur 

optimumnya, aktivitas enzim akan menurun. Hal ini disebabkan karena terjadi 

inaktivasi enzim oleh panas atau termal (Balia, 2002). 

2.7 Sterilisasi dan Media Biakan   

 Sebelum melakukan penelitian mikrobiologi, kita perlu mempersiapkan 

beberapa hal, diantaranya adalah sterilisasi dan pembuatan media biakan. 

2.7.1 Sterilisasi 

 Sterilisasi adalah suatu usaha untuk membebaskan bahan atau alat dari 

semua kehidupan terutama mikroba. Ini sangat penting untuk menghindari 

terjadinya kontaminasi oleh mikroorganisme lain, sehingga tidak menggaggu 

mikroorganisme lain yang digunakan dalam penelitian ini.  

 Beberapa cara sterilisasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Sterilisasi dengan pemijaran, digunakan untuk sterilisasi alat-alat dari logam 

seperti jarum ose dan jarum platina. Alat-alat dari logam dibakar sampai pijar 

pada lampu spirtus atau lampu Bunsen. 

b. Sterilisasi dengan udara kering, menggunakan alat yang disebut “hot air 

sterilizer” (oven). Alat sterilisasi ini biasanya digunakan untuk mensterilisasi 

alat-alat gelas seperti Erlenmeyer, petri dish, tabung reaksi dan alat-alat gelas 

lain. Bahan-bahan seperti kapas, kain dan kertas juga dapat disterilkan dengan 



 

 
 

alat ini dalam batas tertentu. Temperatur yang digunakan pada sterilisasi ini 

adalah 1700 C-1800C selama paling sedikit 2 jam. Perhitungan waktu dimulai 

setelah temperatur mencapai 1700C, dan sterilisasi diakhiri setelah minimal 2 

jam. Perlu diperhatikan bahwa lama sterilisasi tergantung jumlah alat yang 

disterilkan dan ketahanan alat atau bahan terhadap panas.  

c. Sterilsasi dengan uap air panas bertekanan, menggunakan alat yang disebut 

autoclave. Alat ini tersusun atas suatu bejana tahan tekanan tinggi yang 

dilengkapi dengan manometer, termometer dan klep bahaya. Bahan-bahan 

yang disterilkan dengan cara ini adalah bahan yang mengandung cairan, tahan 

terhadap hidrolisis. Waktu yang dibutuhkan untuk sterilisasi minimal 15-30 

menit dengan tekanan 2 atm dan temperatur 1210C. (Balia, 2002). 

 

 

2.7.2 Media Biakan  

 Media biakan adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran nutrisi atau 

makanan yang dipakai untuk menumbuhkan mikroba. Selain untuk menumbuhkan 

mikroba, media padat digunakan pula untuk isolasi, memperbanyak mikroba, 

pengujian sifat-sifat fisiologis dan perhitungan jumlah mikroba (Naiola, et al.  

2007). 

 Media yang baik adalah media yang di dalamnya terkandung semua 

yang dibutuhkan bakteri untuk tumbuh kembangnya. Media mengandung semua 

nutrisi yang mudah digunakan oleh mikroba, mempunyai tekanan osmose, 



 

 
 

tegangan permukaan dan pH yang sesuai, tidak mengandung zat-zat penghambat 

pertumbuhan mikroba serta harus steril (Guangrong, et al. 2006). 

2.8 Spektofotometri UV-VIS 

 Spektrofotometri UV-VIS adalah suatu metode analisis instrumental 

yang berdasarkan radiasi elektromagnetik pada materi. Radiasi elektromagnetik 

adalah sinar dengan panjang gelombang UV-Vis sedangkan materinya adalah 

melewati suatu molekul atau senyawa kimia. Bila radiasi pada daerah panjang 

gelombang UV-Vis melewati suatu molekul dengan energi yang cukup, maka 

energi tersebut akan diserap dan di dalam molekul terjadi transisi elektromagnetik 

sehingga molekul akan tereksitasi (Kombong, 2004). 

2.8.1 Aspek Analisis Kuantitatif 

 Suatu senyawa kompleks bila dilewati sinar dengan panjang gelombang 

tertentu akan tampak berwarna, hal ini terjadi karena sebagian sinar diserap dan 

sebagian lagi diteruskan. Warna yang tampak dapat terjadi karena sebagian energi 

digunakan untuk mentransmisikan elektron dari suatu orbital ke orbital yang lain 

yang energinya lebih tinggi, sehingga muncul warna yang spesifik. Semua 

molekul dapat menyerap radiasi dalam dearah UV-Vis karena mengandung 

elektron, baik sekutu maupun meyendiri, yang dapat dieksitasikan ke tingkat 

energi yang lebih tinggi atau panjang gelombang pendek, untuk eksitasinya. 

(Kombong, 2004). 

2.8.2 Instrumentasi  



 

 
 

 Instrumentasi yang digunakan untuk mempelajari absorbansi maupun 

emisi radiasi elektromagnetik sebagai fungsi panjang gelombang disebut 

Spektrofotometer. 

Diagram blok spektrofotometer UV-Vis dapat dilihat pada Gambar. 1 

 

 

 

 

 
Gambar.2.1 Diagram Blok Spektrofotometer UV-Vis 

 
Instrumentasi Spektrofotometer UV-Vis terdiri dari : 

a. Sumber sinar 

 Sumber sinar digunakan untuk keperluan mendapatkan berkas sinar 

dengan panjang gelombang tertentu lampu hidrogen atau deuterium pada panjang 

gelombang ultraviolet dan lampu wolfram pada spektrum gelombang (visible). 

b. Wadah sampel 

 Wadah sampel umumnya disebut kuvet, terbuat dari kuarsa. Cara 

penggunaannya yaitu larutan tunggal dimasukkan ke dalam kuvet.  

c. Monokromator 

 Alat ini untuk menghasilkan berkas radiasi dengan satu panjang 

gelombang, yaitu dengan membuat sinar polikromatis menjadi sinar 

monokromatis  

d. Detektor 

Sumber sinar monokromator Wadah 
sampel 

Detektor  amplifier rekorder 



 

 
 

 Fungsinya untuk mendeteksi sampel, dengan cara mengubah energi sinar 

menjadi energi listrik. Detektor yang digunakan adalah photo cell yang yang 

mampu mengubah sinyal analitik radiasi elektromagnetik menjadi sinyal 

tegangan listrik. Energi listrik yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan 

jarum atau mengubah angka digital.  

e. Amplifier 

 Amplifier ini berfungsi untuk menguatkan sinyal yang dihasilkan oleh 

detektor. 

f. Rekorder 

 Sinyal dari detektor biasanya diperkuat, kemudian direkam sebagai 

spektrum yang berbentuk puncak-puncak. Plot antara panjang gelombang dan 

absorbansi akan menghasilkan spektrum (Kombong, 2004). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian 

ini adalah semua sumber air panas yang terdapat di dearah Plantungan Kabupaten 

Kendal. 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi sumber air panas yang diteliti. 

Sampel yang digunakan adalah mata air yang muncul di berbagai titik tertentu 

dari sumber air panas di daerah Plantungan Kabupaten Kendal. 

3.2. Variabel Penelitian 

Variabel dari penelitian ini meliputi variabel bebas dan variabel terikat 

yaitu : 

a. Variabel bebas, yaitu variabel yang akan diselidiki pengaruhnya terhadap 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah suhu optimum, 

waktu optimum dan pH optimum protease termofilik. 

b. Variabel terikat, yaitu variabel yang akan menjadi titik pusat penelitian. 

Variabel terikat dalam penelitan ini adalah produk protease termofilik yang 

dihasilkan dari isolat bakteri termofilik.  

 

 

 

3.3. Alat dan Bahan 

3.3.1 Alat-alat  



 

 
 

 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : satu set tabung 

reaksi, erlenmeyer, petridish, penangas air, inkubator, sentrifuge, 

Spektrofotometer UV-Vis, autoclave,  shaker,  mikropipet 50 s.d. 1000 µl, pipet 

tetes,  gelas ukur 50 ml, pH meter / kertas lakmus,  kapas,  kertas minyak dan 

karet gelang. 

3.3.2 Bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah:  

a. Mikroba 

Mikroba yang digunakan adalah Isolat Bakteri termofilik dari sumber air 

panas Plantungan, Kendal. 

b. Bahan Kimia 

Bahan-bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

Pepton, MgSO4 (MERCK), K2HPO4 (MERCK), KCl (MERCK), Trisodium sitrat, 

NaOH 0,1 M, Akuades, larutan kasein 1 %, asam trikloro asetat, susu skim, 

ekstrak yeast, Na2CO3 (teknis), agar, buffer fosfat 0,05 M pH 7,2 dan pH 7,5-9,0, 

buffer sodium asetat 0,05 M (pH 4,0-5,5) dan buffer sodium fosfat 0,05 M (pH 

6,0-7,0). 

 

 

 

 

3.4. Prosedur Kerja 

3.4.1 Membuat Media Produksi 



 

 
 

a. Sebanyak 0,125 gr MgSO4, 0,5 gr K2HPO4, 0,075 gr KCl, 2,5 gr pepton dan 

2,5 gr  Trisodium sitrat dilarutkan dengan akuades sampai volume 250 mL. 

b. Diperoleh media biakan homogen, selanjutnya diatur pH = 6,9 – 7,0 dengan 

NaOH 0,1 M atau HCl 0,1 M. 

c. Memasukkannya ke dalam Erlenmeyer bersih dan steril, mulut Erlenmeyer 

ditutup kapas, dibungkus kertas coklat/kertas minyak, diikat dengan benang. 

d. Disterilkan dengan autoclave selama 15 menit, suhu 1210C. 

e. Dibiarkan dingin 

f. Diperoleh media produksi steril (Almeida, 2004). 

3.4.2 Sterilisasi Alat-alat dan Media Produksi 

a. Mulut alat-alat gelas kosong dan berisi media produksi ditutup dengan kapas. 

b.  Dibungkus dengan kertas coklat/minyak, diikat rapat dengan benang. 

c. Siapkan autoclave, isi dengan air sampai batas angsang. 

d. Alat-alat gelas, kertas dan media biakan siap disterilisasi. 

e. Masukkan ke dalam autoclave, kencangkan baut-baut yang setangkup dengan 

rapat, kemudian kran di buka.  

f.  Alat dan bahan dalam autoclave. 

g. Pemanasan diaktifkan, setelah suhu 1000C, ditunggu 10 menit, kran ditutup.  

h. Suhu diatur 1200C, tekanan 2 atm selama 15-20 menit. 

i. Pemanasan dihentikan, dibiarkan panas berkurang. 

j. Diperoleh alat-alat gelas, kertas dan media biakan steril 

3.4.3. Produksi Bakteri Termofilik dari Sumber Air Panas plantungan  

a. Membuat Media Biakan  



 

 
 

1. Sebanyak 25 gr susu skim, 2,5 gr ekstrak yeast, 3,75 gr Na2CO3 dan 5 gr agar 

dilarutkan dengan akuades sampai volume 250 mL. 

2. Diperolah media biakan homogen 

3. Memasukkannya ke dalam Erlenmeyer bersih dan steril, mulut Erlenmeyer 

ditutup kapas, dibungkus kertas coklat/kertas minyak, diikat dengan benang. 

4. Disterilkan dalam autoclave selama 20 menit pada suhu 1210C. 

5. Media biakan steril (Ibrahim, 2007). 

b. Uji Produksi Isolat Bakteri Termofilik 

1. Media biakan steril dicairkan dalam penangas air. 

2. Didinginkan sampai temperatur 500C 

3. Diinokulasikan dengan sampel air dari sumber air panas.  

4. Digojog supaya tercampur rata 

5. Dituangkan dalam petridish steril  

6. Diinkubasi pada suhu 650C selama tiga hari. 

7. Terbentuknya zona bening disekeliling koloni, merupakan hasil dari hidrolisis 

kasein yang menandakan adanya aktivitas protease (Ibrahim, 2007). 

Koloni dipindahkan dalam media agar miring dan diidentifikasi. 

Identifikasi dilakukan di Laboratorium Bakteriologi Balai Laboratorium 

Kesehatan Semarang. 

 

 

3.4.4. Uji Produksi Protease termofilik dari Isolat Bakteri Termofilik 

a. Siapkan media produksi steril sebanyak 50 mL dalam Erlenmeyer 250 mL. 



 

 
 

b. Inokulasi dengan 1 mL kultur yang telah didiamkan semalam. 

c. Inkubasi dalam shaker dengan kecepatan 150 rpm selama 12 jam pada suhu 

500C. 

d. Diperoleh cairan fermentasi (enzimatik). 

e. Selanjutnya cairan fermentasi tersebut disentrifuge dengan kecepatan 5000 

rpm selama 15 menit, sehingga diperoleh supernatant (Guangrong, 2006). 

3.4.5. Karakterisasi Aktivitas Katalitik Protease Isolat Bakteri Termofilik. 

a. Penentuan Waktu Inkubasi Optimum Protease Termofilik 

1. 400 µL larutan kasein 1 % dalam buffer fosfat pH 7,2. 

2. Tambahkan 100 µL cairan enzimatis, aduk pelan-pelan.  

3. Diperoleh campuran reaksi enzimatis aktif. 

4. Inkubasi dengan waktu inkubasi divariasi : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 dan 40 

menit pada suhu 650C. 

5. Tambahkan 1 ml 10 % asam trikloro asetat untuk menghentikan aktivitas 

enzimnya. 

6. Disentrifuge dengan kecepatan 5000 rpm selama 20 menit. 

7. Diperoleh pelet dan supernatan, supernatan diukur absorbansinya pada λ 275 

nm melawan blanko.  

8. Untuk menentukan waktu optimum, kita membuat kurva kalibrasi larutan 

Tirosin metode Horikoshi kemudian mengalurkannya dengan absorbansi. 

Setelah diperoleh persamaan y = ax + b, aktivitas enzim dapat dihitung dengan 

rumus aktivitas enzim yaitu :   x volume-1 x waktu-1 



 

 
 

Sebagai kontrol digunakan 100 µL cairan enzimatis yang sudah dimatikan 

dengan pemanasan dalam penangas air, dan dilakukan perlakuan yang sama 

dengan supernatan (Guangrong, 2006). 

b. Penentuan Suhu Optimum Protease Termofilik 

1. 400 µL kasein 1% dalam buffer fosfat pH 7,2. 

2. Tambahkan 100 µL cairan enzimatis, aduk pelan-pelan.  

3. Diperoleh campuran reaksi enzimatis aktif. 

4. Inkubasi dengan suhu inkubasi divariasi : (30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75 dan 

80) 0C  selama 30 menit. 

5. Tambahkan 1 ml 10 % asam trikloro asetat untuk menghentikan aktivitas 

enzimnya. 

6. Disentrifuge dengan kecepatan 5000 rpm selama 20 menit. 

7. Diperoleh pelet dan supernatan, supernatan diukur absorbansinya pada λ 275 

nm melawan blanko (Guangrong, 2006). 

8. Sebagai kontrol digunakan 100 µL cairan enzimatis yang sudah dimatikan 

dengan pemanasan dalam penangas air, dan dilakukan perlakuan yang sama 

dengan supernatan. 

9. Untuk menentukan suhu optimum, kita membuat kurva kalibrasi larutan 

Tirosin metode Horikoshi kemudian mengalurkannya dengan absorbansi. 

Setelah diperoleh persamaan y = ax + b, aktivitas enzim dapat dihitung dengan 

rumus aktivitas enzim. 

c. Penentuan pH Optimum Protease Termofilik 



 

 
 

1. 400 µL kasein 1% dalam buffer sistem : buffer sodium asetat 0,05 M (pH 4,0, 

4,5, 5,0 dan 5,5), buffer fosfat (pH 6,0, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5 dan 9,0) 

2. Tambahkan 100 µL cairan enzimatis, aduk pelan-pelan.  

3. Diperoleh campuran reaksi enzimatis aktif. 

4. Inkubasi selama 30 menit pada suhu 650C 

5. Tambahkan 1 ml 10 % asam trikloro asetat untuk menghentikan aktivitas 

enzimnya. 

6. Diperoleh campuran reaksi enzimatis tidak aktif. 

7. Disentrifuge dengan kecepatan 5000 rpm selama 20 menit.  

8. Diperoleh pelet dan supernatan, supernatan diukur absorbansinya pada λ 275 

nm melawan blanko (Guangrong, Huang, 2006). 

9. Sebagai kontrol digunakan 100 µL cairan enzimatis yang sudah dimatikan 

dengan pemanasan dalam penangas air, dan dilakukan perlakuan yang sama 

dengan supernatan.  

10. Untuk menentukan pH optimum, dibuat kurva kalibrasi larutan Tirosin metode 

Horikoshi kemudian mengalurkannya dengan absorbansi. Setelah diperoleh 

persamaan, aktivitas enzim dapat dihitung dengan rumus energi aktivasi.  

d. Penentuan Energi Aktivasi Protease Termofilik 

 Energi aktivasi (Ea) reaksi hidrolisis tirosin oleh protease termofilik dari 

isolat bakteri termofilik dapat dihitung dengan menggunakan rumus Arrhenius. 

Dengan mengalurkan ln k terhadap 1/T, maka diperoleh slope (kemiringan) 

sebagai energi aktivasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Produksi Protease Isolat Bakteri Termofilik 

 Produksi enzim protease dari isolat bakteri termofilik yang diambil dari 

sumber air panas Plantungan Kendal ini dimulai dengan isolasi bakteri dari 

sampel air yang ditumbuhkan dalam media spesifik. Sampel air yang diambil 

yaitu sebanyak 1 mL yang ditumbuhkan dalam medium agar dan diinkubasi pada 

suhu 650C selama tiga hari. Koloni bakteri (Gambar 4.1) yang diperoleh kemudian 

dimurnikan untuk memperoleh koloni bakteri yang homogen.Indikasi tumbuhnya 

bakteri pendegradasi lemak dan penghasil protease yang ditumbuhkan dengan 

media spesifik adalah dengan adanya koloni yang berwaran putih cerah (terdapat 

zona bening) pada media pertumbuhan (petri dish). Koloni itu dimurnikan dengan 

ditumbuhkan pada media yang baru agar dapat diidentifikasi. 

 

          
          Zona bening  
         
 

 
 

Gambar 4.1 Koloni yang terbentuk dari isolasi sumber air panas  
  

 Terjadinya zona bening pada isolat bakteri termofilik dapat dijelaskan 

bahwa pada media susu skim yaitu protein yang terdiri dari asam amino yang 

terikat satu dengan lainnya melalui ikatan peptida mempunyai molekul besar yang 



 

 
 

berada pada media tidak dapat digunakan secara langsung oleh mikroba sebagai 

sumber nutrien karena molekul yang besar tersebut tidak dapat ditrasport ke dalam 

sel Isolat bakteri. Molekul yang besar ini dapat digunakan oleh isolat bakteri 

sebagai sumber karbon atau energi untuk sintesis protein hanya apabila lebih 

dahulu didegradasi menjadi molekul yang lebih kecil di luar sel. Untuk tujuan 

tersebut, mikroba mensintesis dan mengeluarkan enzim ekstrasel yang disebut 

enzim proteolitik atau protease yang dapat memecah protein dengan molekul 

besar yang berada di luar sel. Enzim tersebut akan memecah ikatan peptida 

protein menjadi asam-asam amino.  

 Kasein merupakan media yang sesuai untuk pertumbuhan mikroba 

karena kaya akan nutrien. Kasein merupakan protein susu yang terdiri dari 

fosfoprotein yang berikatan dengan kalsium membentuk garam kalsium kaseinat. 

Molekul ini sangat besar dan tidak larut dalam air serta membentuk koloid. 

Suspensi ini berwarna putih dan dapat secara langsung pada saat disuspensikan ke 

dalam media kultur padat. Dengan adanya enzim proteolitik dari isolat bakteri 

termofilik, kasein ini akan terhidrolisis menjadi peptida-peptida dan asam-asam 

amino yang larut. Keadaan ini bisa langsung diamati dengan hilangnya pertikel 

kasein di dalam media, sehingga terlihat zona bening pada medium di sekitar 

isolat bakteri termofilik yang menghasilkan enzim proteolitik. Semakin besar 

aktivitas enzim proteolitik ini ditunjukkan dengan semakin lebarnya zona bening 

(Naiola, et al. 2002).  

 Untuk memproduksi protease, dilakukan pembiakan isolat bakteri, yaitu 

dengan cara diinkubasi dalam media spesifik agar dan dilakukan penggoyangan 



 

 
 

menggunakan shaker dengan kecepatan 150 rpm selama 12 jam pada suhu 500C. 

Tujuan dari penggoyangan saat inkubasi yaitu agar pertukaran oksigen dapat 

berlangsung dengan baik, karena kebanyakan bakteri penghasil protease 

merupakan bakteri aerob dimana untuk pertumbuhannya dibutuhkan asupan 

oksigen yang cukup dan kontinyu, sehingga isolat bakteri tersebut dapat tumbuh 

dengan baik. Dalam proses inkubasi, nutrient-nutrien dalam media spesifik 

dimanfaatkan oleh isolat bakteri untuk proses metabolismenya, sehingga media 

yang semula berwarna kuning jernih menjadi kuning keruh seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 4.2. Media ini akan difermentasi oleh isolat bakteri 

untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu juga akan dihasilkan 

produk-produk metabolit. Metabolit-metabolit yang dihasilkan diantaranya adalah 

senyawa antibiotika dan enzim.  

 

  

 

 

 

 

  Media cair       Hasil fermentasi 

Gambar.4.2. Media produksi sebelum dan sesudah difermentasi 

 
 Isolat bakteri penghasil protease dapat memproduksi antibiotika dan 

enzim secara ekstrasel, sehingga antibiotika dan enzim yang diproduksi oleh 

bakteri bercampur dalam cairan fermentasi. Untuk mendapatkan enzim yang akan 



 

 
 

diuji aktivitasnya, cairan fermentasi terlebih dahulu dilakukan pemisahan sel 

isolat bakteri termofilik dari cairan fermentasi. Pemisahan sel dari cairan 

fermentasi dilakukan menggunakan sentrifuge dengan kecepatan 5000 rpm selama 

15 menit, kemudian didekantasi untuk memisahkan sel dengan cairan fermentasi, 

sehingga diperolah cairan fermentasi bebas sel. Cairan fermentasi bebas sel ini 

selanjutnya disebut supernatan (Naiola, et al. 2007). 

4.2 Identifikasi Isolat Bakteri dari sumber air panas Plantungan. 

 Identifikasi bakteri dilakukan di laboratorium Bakteriologi Balai 

Laboratorium Kesehatan Semarang. Koloni dalam cawan petri dipindahkan dalam 

media agar miring. Sebelum dilakukan identifikasi, dilakukan pemurnian terlebih 

dahulu agar hasil yang diperoleh optimal. Dari identifikasi, bakteri tersebut 

memiliki ciri-ciri spora yang berbentuk oval, gelembung pada spora bersifat 

tertentu, lokasi spora pada subterminal, dapat tumbuh dengan baik pada suhu 

650C, ada reduksi pada nitrat atau nitrit, produksi gas H2S sedikit, terdapat 

katalase, terdapat xilosa, glukosa, Fruktosa, manosa, ribosa, sukrosa dan maltosa. 

Dari ciri-ciri tersebut, dapat disimpulkan bahwa bakteri tersebut adalah Baciullus 

termofilik. Gambar morfologinya disajikan pada Gambar 4.3.   

 

 

 

 

Gambar 4.3 Hasil identifikasi 

4.3  Karakterisasi Aktivitas Katalitik Protease dari Isolat Bakteri 

Termofilik 



 

 
 

 Kemampuan enzim mengkatalisis suatu reaksi dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan terjadinya reaksi. Faktor lingkungan yang utama adalah waktu, suhu, 

dan pH saat berlangsungnya reaksi. Waktu, suhu dan pH optimum merupakan 

keadaan dimana aktivitas katalisisnya maksimal.  

4.3.1 Penentuan Waktu Inkubasi Optimum Protease 

 Waktu inkubasi optimum protease dari isolat bakteri termofilik dalam 

menghidrolisis larutan kasein 1% dalam buffer fosfat 0,05 M pH 7,2, ditentukan 

dengan cara menginkubasi supernatan pada suhu 650C, waktu inkubasi divariasi 5, 

10, 15, 20, 25, 30, 35 dan 40 menit. Data absorbansi dari enzim dan kontrol pada 

tiap-tiap suhu disajikan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Hasil pengukuran aktivitas enzim pada waktu inkubasi yang berbeda 
pada protease isolat bakteri termofilik (Bacillus termofilik) 

Waktu 
(menit) Tabung A (λ=275 nm) A rata-rata ΔA=AE-

AK 1 2 3 

5 Enzim 0,722 0,723 0,722 0,7223 0,0193 Kontrol 0,702 0,703 0,703 0,7030 

10 Enzim 0,961 0,962 0,962 0,9616 0,0256 Kontrol 0,936 0,936 0,936 0,9360 

15 Enzim 0,951 0,951 0,951 0,9510 0,0390 Kontrol 0,912 0,912 0,912 0,9120 

20 Enzim 0,972 0,971 0,972 0,9716 0,0656 Kontrol 0,906 0,906 0,906 0,9060 

25 Enzim 0,897 0,898 0,897 0,8973 0,0793 Kontrol 0,818 0,818 0,818 0,8180 

30 Enzim 0,884 0,882 0,884 0,8833 0,0993 Kontrol 0,784 0,784 0,784 0,7840 

35 Enzim 0,898 0,898 0,899 0,8983 0,0903 Kontrol 0.808 0,808 0,808 0,8080 

40 Enzim 0,985 0,985 0,985 0,9850 0,0867 Kontrol 0.898 0,898 0,899 0,8983 
 

 Waktu inkubasi optimum ditentukan dengan menghitung laju reaksi 

hidrolisis kasein. Dari kurva kalibrasi larutan tirosin metode Horikoshi, diperoleh 



 

 
 

persamaan y = 0,4080x – 0,029. Aktivitas enzim dapat dihitung dengan rumus 

aktivitas enzim.  

Tabel 4.2. Pengaruh waktu inkubasi pada laju reaksi hidrolisis enzimatis kasein 
oleh protease isolat bakteri termofilik (Bacillus termofilik) 

NO Waktu inkubasi (menit) V (µmol.menit-1) 
1 5 0,039403 
2 10 0,044542 
3 15 0,055474 
4 20 0,077174 
5 25 0,088350 
6 30 0,104666 
7 35 0,097324 
8 40 0,094387 

 Dari Tabel 4.2, selanjutnya dibuat grafik dengan mengalurkan waktu 

inkubasi dengan laju reaksi. Grafik pengaruh waktu inkubasi protease disajikan 

pada Gambar 4.4. 

 

Gambar. 4.4 Profil pengaruh waktu inkubasi pada laju reaksi hidrolisis enzimatis 
kasein oleh protease dari isolate bakteri termofilik (Bacillus termofilik) 

 
  Berdasarkan data dari Tabel 4.2 dan Gambar 4.4 bahwa waktu inkubasi 

optimum hidrolisis enzimatis larutan kasein oleh protease dari isolat bakteri 

termofilik (Bacillus termofilik)  adalah 30 menit. Sebagai pembanding, waktu 

aktivitas proteolitik Thermophilic Bacillus sp adalah 30 menit (Jang, et al, 2007),  



 

 
 

 Taxoplasma gandii 30 menit (Aftab, et al, 2006) dan waktu optimum untuk 

Bacillus subtilis BAC4 20 menit (Supartono, 2003). 

4.3.2.Penentuan Suhu Optimum Protease 

 Pada penelitian ini, untuk mengetahui suhu optimum protease dari isolat 

bakteri termofilik dalam menghidrolisis larutan kasein 1% dalam buffer fosfat 

dengan pH 7,2, kemudian ditambahkan 100 µL supernatan untuk selanjutnya 

diinkubasi selama 30 menit dengan suhu divariasi 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75 

dan 800C. Data absorbansi dari enzim dan kontrol disajikan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Hasil pengukuran aktivitas enzim pada suhu inkubasi yang berbeda 
protease isolat bakteri termofilik (Bacillus termofilik) 

Suhu 
(0C) tabung A (λ = 275 nm) A rata-

rata 
Δ A =As-

Ak 1 2 3 

30 enzim 0,718 0,718 0,718 0,7180 0,0030 kontrol 0,715 0,715 0,715 0,7150 

40 enzim 0,711 0,711 0,711 0,7110 0,0040 kontrol 0,707 0,707 0,707 0,7070 

50 enzim 0,747 0,748 0,748 0,7476 0,0102 kontrol 0,736 0,738 0,738 0,7373 

55 enzim 0,716 0,718 0,718 0,7173 0,0113 kontrol 0,706 0,706 0,706 0,7060 

60 enzim 0,682 0,682 0,682 0,6820 0,0250 kontrol 0,657 0,657 0,657 0,6570 

65 enzim 0,762 0,764 0,764 0,7633 0,0610 kontrol 0,702 0,702 0,703 0,7023 

70 enzim 0,753 0,754 0,753 0,7533 0,0460 kontrol 0,707 0,708 0,707 0,7073 

75 enzim 1,052 1,052 1,052 1,0520 0,0437 kontrol 1,009 1,008 1,008 1,0083 

80 enzim 0,738 0,738 0,738 0,7380 0,0300 kontrol 0,708 0,708 0,708 0,7080 
   

 Dari kurva kalibrasi larutan tirosin metode Horikoshi, diperoleh 

persamaan y = 0,4080x – 0,029, maka aktivitas protease dapat dihitung.Hasil 

pengamatan pengaruh suhu pada reaksi hidrolisis enzimatis larutan kasein oleh 



 

 
 

protease dari isolat bakteri termofilik seperti yang tersaji dalam Tabel 4.4 dan 

Gambar 4.4. 

Tabel 4.4. Pengaruh suhu inkubasi pada laju reaksi hidrolisis enzimatis kasein 
oleh protease isolat bakteri termofilik (Bacillus termofilik) 

No Suhu (0C) Aktivitas Protease 
(x 10-3 U.mL-1) 

Aktivitas Protease relatif 
(%) 

1 30 26,105 35,55% 
2 40 26,921 36,67% 
3 50 31,979 43,56% 
4 55 32,876 44,78% 
5 60 44,052 59,99% 
6 65 73,421 100% 
7 70 61,184 83,33% 
8 75 59,308 80,78% 
9 80 48,132 65,55% 

  

 Penentuan suhu optimum protease dalam penelitan ini mendapatkan hasil 

semakin tinggi suhunya, aktivitas protease semakin naik dan protease 

menunjukkan aktivitas tertinggi pada suhu 650C. Tetapi, setelah melewati suhu 

650C aktivitasnya semakin menurun (Tabel 4.4). Hal ini menunjukkan pada suhu 

650C enzim bekerja paling aktif. Penurunan aktivitas enzim proteolitik setelah 

suhu optimum, terjadi akibat adanya denaturasi termal dari substrat kasein 

ataupun enzimnya. Denaturasi akibat suhu tinggi biasanya irreversible karena 

ikatan-ikatan lemah penting pada protein enzim rusak, sehingga mempengaruhi 

konformasi enzim yaitu rusaknya struktur tiga dimensinya, sehingga akan terjadi 

penurunan aktivitas enzim. 

 Menurut Jang, et al, (2007), Jenis Bacillus yang tahan pada suhu 450C-

650C termasuk dalam mikrobia termofil, Dari hasil penelitiannya, mereka 

melaporkan aktivitas optimum hidrolisis kasein oleh Thermopilic Bacillus sp 

terjadi pada suhu 600C. Aktivitas proteolitik Bacillus termorubber terjadi pada 



 

 
 

suhu 450C (Sharmin, et al, 2007). Cacing Ascaridia galii aktivitas proteolitik 

optimumnya terjadi pada suhu 700C (Balqis, 2007). Sedangkan suhu optimum 

protease isolat bakteri termofilik (Bacillus Termofilik) dari sumber air panas 

Plantungan adalah 650C. Suhu ini hampir sama dengan jenis bakteri termofil yang 

lain.    

 

Gambar. 4.5 Profil pengaruh suhu pada laju reaksi hidrolisis enzimatis kasein oleh 
protease dari isolate bakteri termofilik (Bacillus termofilik)  

 Untuk mengetahui lebih jelas suhu optimum protease yang dihasilkan, 

maka dari data pada Tabel 4.4 selanjutnya dibuat grafik dengan mengalurkan 

waktu inkubasi dengan laju reaksi. Grafik pengaruh suhu optimum protease 

disajikan pada Gambar 4.5. 

 Berdasarkan data dari Tabel 4.4 dan Gambar 4.5 tersebut bahwa aktivitas 

optimum hidrolisis kasein oleh isolat bakteri termofilik terjadi pada suhu 650C. 

4.3.3. Penentuan pH Optimum Protease 

 Pada penelitian ini, untuk mengetahui pH optimum protease dalam 

menghidrolisis larutan kasein 1% dalam buffer sodium asetat 0,05 M  dengan pH 

divariariasi 4, 4,5, 5, 5,5 dan buffer fosfat 0,05 M dengan pH divariariasi  6, 7, 



 

 
 

7,5, 8, 8,5 dan 9, kemudian ditambahkan 100 µL supernatan, untuk selanjutnya 

diinkubasi pada suhu 650C, selama 30 menit. Pengukuran absorbansi protease 

disajikan pada table 4.5. 

Tabel 4.5. Hasil pengukuran aktivitas enzim pada pH inkubasi yang berbeda 
protease isolat bakteri termofilik (Bacillus termofilik) 

No pH Tabung A (λ = 275 nm) A rata-
rata 

Δ A =As-
Ak 1 2 3 

1 4 enzim 0,692 0,692 0,691 0,6916 0,0046 kontrol 0,687 0,687 0,687 0,6870 

2 4,5 enzim 0,708 0,708 0,708 0,7080 0,0174 kontrol 0,690 0,690 0,691 0,6903 

3 5 enzim 0,744 0,744 0,744 0,7440 0,0200 kontrol 0,724 0,724 0,724 0,7240 

4 5,5 enzim 0,709 0,708 0,708 0,7083 0,0230 kontrol 0,685 0,686 0,685 0,6853 

5 6 enzim 0,658 0,658 0,658 0,6580 0,0260 kontrol 0,632 0,632 0,632 0,6320 

6 7 enzim 0,750 0,751 0,750 0,7503 0,0270 kontrol 0,723 0,724 0,723 0,7233 

7 7,5 enzim 0,720 0,720 0,720 0,7200 0,0340 kontrol 0,686 0,686 0,686 0,6860 

8 8 enzim 0,820 0,820 0,821 0,8203 0,0587 kontrol 0,761 0,762 0,762 0,7616 

9 8,5 enzim 0,767 0,768 0,768 0,7673 0,0453 kontrol 0,721 0,723 0,722 0,7220 

10 9 enzim 0,675 0,675 0,676 0,6753 0,0420 kontrol 0,632 0,634 0,634 0,6333 
 Dari kurva kalibrasi larutan tyrosin metode Horikoshi, diperoleh 

persamaan y = 0,4080x – 0,029, maka aktivitas protease dapat dihitung. Hasil 

pengamatan pengaruh pH pada reaksi hidrolisis enzimatis larutan kasein oleh 

protease , seperti yang tersaji dalam Tabel 4.6 dan Gambar 4.5.  

Tabel 4.6. Pengaruh pH pada aktivitas enzim protease dalam reaksi hidrolisis 
kasein 

No pH Aktivitas Protease 
(x 10-3 U.mL-1) 

Aktivitas Protease relatif 
(%) 

1 4 27,410 38,31% 
2 4,5 37,853 52,90% 
3 5 39,974 55,87% 



 

 
 

4 5,5 42,421 59,29% 
5 6 44,868 62,71% 
6 7 45,684 63,85% 
7 7,5 51,395 71,83% 
8 8 71,545 100% 
9 8,5 60,613 84,72% 
10 9 57,921 80,96% 

Untuk mengetahui lebih jelas pH optimum protease yang dihasilkan, maka 

dari data pada Tabel 4.6 selanjutnya dibuat grafik dengan mengalurkan waktu 

inkubasi dengan laju reaksi. Grafik tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

Gambar. 4.6 Profil pengaruh pH pada laju reaksi hidrolisis enzimatis kasein oleh 
protease dari isolat bakteri termofilik (Bacillus termofilik) 

 Menurut Jang, et al, (2007), pH optimum aktivitas enzim proteolitik yang 

dihasilkan oleh Thermopilic Bacillus sp terjadi pada pH 8. Pada pH 8 ini saat 

aktivitas enzim proteolitik mencapai optimum, terjadi akibat protoniasi sisi asam 

amino pada sisi aktifnya, yaitu gugus yang bereran pada proses katalitik 

melepaskan protonnya sehingga menjadi aktif. Aktivitas proteolitik optimum 

Bacillus thermorubber terjadi pada pH 9 (Sharmin, et al, 2007), Cacing Ascaridia 

galii aktivitas proteolitik optimumnya terjadi pada pH 7 (Balqis, 2007), Bacillus 

termofilik strain HS08 aktivitas proteolitik optimumnya terjadi pada pH 7,5 

(Guangrong, et al, 2006),  Bacillus subtilis BAC4 aktivitas proteolitik 



 

 
 

optimumnya terjadi pada pH 9 (Supartono, 2003), Bacillus sp aktivitas proteolitik 

optimumnya terjadi pada pH 7 (Naiola, et al, 2007), Taxoplasma gandii aktivitas 

proteolitik optimumnya terjadi pada pH 7,5 (Aftab, et al, 2006), Bacillus firmus 

7728 aktivitas proteolitik optimumnya terjadi pada pH 9 (Rao, et al. 2007).  

 Berdasarkan data dari Tabel 4.6 dan Gambar 4.6 bahwa pH optimum 

hidrolisis enzimatis larutan kasein oleh protease dari isolat bakteri termofilik 

(Bacillus termofilik) adalah 8. pH optimum ini hampir sama dengan jenis bakteri 

termofilik yang lain seperti Thermopilic Bacillus sp. 

4.3.4 Penentuan Energi Aktivasi Protease 

 Di dalam ilmu kimia, energi aktivasi merupakan sebuah istilah yang 

diperkenalkan oleh Svante Arrhenius, yang didefinisikan sebagai energi yang 

harus dilampaui agar reaksi kimia  dapat terjadi. Energi aktivasi bisa juga 

diartikan sebagai energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu 

dapat terjadi.  

 Penentuan energi aktivasi protease isolat bakteri termofilik, digunakan 

data pada penentuan suhu optimum, kita peroleh aktivitas sebagai k. Energi 

aktivasi (Ea) reaksi hidrolisis kasein oleh protease isolat bakteri termofilik dapat 

dihitung dengan rumun Arrhenius. Dengan mengalurkan ln k terhadap 1/T, maka 

diperoeh slope (kemiringan)sebagai energi aktivasi.  

 Data untuk menentukan energi aktivasi protease disajikan dalam Tabel 

4.7 di bawah ini. 

Tabel 4.7. Hasil Perhitungan ln k terhadap 1/T 

No Suhu (0C) k. 10-3 1/T (K-1) ln (k.103) 
1 30 26,105 3,300 3,262 



 

 
 

2 40 26,921 3,195 3,293 
3 50 31,979 3,096 3,465 
4 55 32,876 3,048 3,493 
5 60 44,052 3,003 3,785 
6 65 73,421 2,958 4,296 

  

 Untuk mengetahui energi aktivasi protease yang dihasilkan, maka dari 

data di atas, selanjutnya dibuat grafik antara 1/T terhadap ln k yang disajikan 

dalam Gambar 4.6. Data yang digunakan hanya sampai suhu optimum agar 

memperoleh ketelitian yang tepat. 

 Setelah diperoleh persamaan dari Gambar 4.7, energi aktivasi protease 

dapat dihitung menggunakan rumus energi aktivasi. 

 
Gambar. 4.7. Profil perhitungan energi aktivasi protease isolate bakteri termofilik 

(Bacillus termofilik) 
 

Menurut Arhenius : 
A (exp)  atau 

ln k=ln A  
dimana : 
 k = laju reaksi ( µmol x mol-1) 

          T =  suhu reaksi (K) 

 R    = 1,987 kal x K-1 x mol-1 

 A   = Tetapan 



 

 
 

 Ea  = energi aktivasi (kkal x mol) 

Dari kurva, diperoleh slope = -2,190 x 103 (K) 
 
Jadi  = -2,190 x 103 (K) 

-Ea = -2,190 x 103 (K) x 1,987 kal x K-1 x mol-1 

  = -4351,53 kal . mol-1 

Ea = 4,35 kkal . mol-1 

 

  Energi aktivasi reaksi hidrolisis kasein oleh protease ekstrasel dari isolat 

bakteri termofilik (Bacillus termofilik) adalah 4,35 kkal . mol-1. Energi aktivasi 

Bacillus yang lain yaitu Bacillus subtilis BAC4 adalah 10,77 kkal . mol-1 

(Supartono, 2003), Bacillus termofilik strain HS08 adalah 4,19 kkal . mol-1 

(Guangrong, et al, 2006),  Thermophilic Bacillus sp adalah 5,34 kkal . mol-1  

(Jang, et al, 2002), Bacillus thermorubber adalah 6,63 kkal. mol-1 (Ibrahim, et al, 

2007). Dari beberapa energi aktivasi Bacillus tersebut, kemampuan Bacillus 

termofilik yang dihasilkan dari Sumber air panas Plantungan dalam 

menghidrolisis kasein hampir sama, karena energi aktivasi yang dihasilkan juga 

hampir sama.  

  Karakteristik protease dari beberapa organisme diringkas dalam Tabel 

4.8. Berdasarkan dari tabel tersebut, tampak bahwa karakteristik yang ditunjukkan 

oleh protease dari isolat bakteri termofilik (Bacillus termofilik), hampir sama 

dengan Bacillus termofilik yang lain.   

Tabel 4.8. Karakteristik Protease dari Beberapa Organisme 

No Organisme 

Waktu 
inkubasi 
optimum 
(menit) 

Suhu 
optimum 

(0C) 

pH 
optimum 

Ea 
(kkal/mol) Referensi 



 

 
 

1 
Bacillus termofilik 
(Sumber air panas 
Plantungan) 

30 65 8 4,35  (1) 

2 Bacillus termofilik 
strain HS08 - 65 7,5 4,19 (2) 

3 Bacillus subtilis 
BAC4 20 43 9 10,77 (3) 

4 Bacillus 
thermorubber - 45 9 6,63 (4) 

5 Bacillus sp - 37-45 7 - (5) 
6 Ascaridia galli - 70 7 - (6) 
7 Taxoplasma gandii 30 37 7,5 - (7) 

8 Thermophilic 
Bacillus sp 30 60 8 5,34 (8) 

9 Bacillus firmus 7728 - 40 9 - (9) 
 

Keterangan :  (1). Maziah, Atik Zaidatul, 2009. 
    (2). Guangrong, et al, 2006. 
    (3). Supartono, 2003. 
    (4). Sharmin, et al, 2007. 
    (5). Naiola, et al, 2007. 
    (6). Balqis, 2007.  
    (7). Aftab, et al, 2006. 
    (8). Jang, et al, 2007 
    (9). Rao, et al. 2007.
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BAB V 
PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

simpulan sebagai berikut : 

1. Cara memproduksi protease isolat bakteri termofilik adalah dengan cara 

menginkubasi kultur bakteri termofilik dari sumber air panas Plantungan 

Kendal dalam media biakan dan dilakukan penggoyangan menggunakan 

shaker dengan kecepatan 150 rpm selama 12 jam pada suhu 500C, selanjutnya 

dilakukan pemisahan sel dari cairan fermentasi, dengan menggunakan 

sentrifuge pada kecepatan 5000 rpm selama 15 menit, kemudian didekantasi 

sehingga diperoleh cairan fermentasi bebas sel (supernatan).  

2. Kondisi optimum aktivitas katalitik protease termofilik (Bacillus termofilik) 

yaitu pada waktu inkubasi selama 30 menit, suhu 650C, pH 8 dan mempunyai 

energi aktivasi sebersar 4,35 kkal/mol. 

3. Bakteri yang diperoleh dari hasil identifikasi yaitu bakteri Bacillus termofilik 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah : 

1. Perlu dilakukan cara isolasi bakteri yang lain agar dapat menemukan bakteri 

jenis lain dari sumber air panas Plantungan, Kendal. 

2. Perlu dilakukan penerapan pemanfaatan enzim protease dalam bidang 

industri.   
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LAMPIRAN 1 
Diagram Alir Penelitian 

1. Membuat Media Produksi 

 

 

 
 Dilarutkan dengan akuades sampai volume 250 

mL 
  
 

 Diatur pH =6,9-7 dengan NaOH 0,1 M atau 
HCl 0,1 M. 

 Memasukkan ke dalam erlenmeyer bersih dan 
steril 

 Mulut erlenmeyer ditutup kapas  
 Dibungkus kertas coklat/minyak 
 Diikat dengan benang 
 Disterilkan dengan autoclave selama 15 menit, 

T = 1210C 
 Dibiarkan dingin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sterilisasi Alat-alat dan Media Produksi 

 

 

 Mulut alat-alat gelas kosong dan berisi media produksi 
ditutup dengan kapas 

 Dibungkus kertas coklat/minyak 
 Diikat rapat dengan benang 
 siapkan autoclave, isi dengan air sampai batas angsang  

 

0,125 gr MgSO4, 0,5 gr K2HPO4, 0,075 
gr KCl, 2,5 gr pepton dan 2,5 gr  

Trisodium sitrat  

Media biakan homogen 

Media produksi steril 

Alat-alat gelas 
bersih, kertas dan 
media produksi 
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 masukkan ke dalam autoclave 
 kencangkan baut-baut yang setangkup dengan rapat 
 kran dibuka 

 

  
 

 Pemanasan diaktifkan  
 Setelah suhu 1000C, ditunggu 10 menit  
 Kran ditutup 
 Suhu diatur pada 1200C, tekanan 2 atm selama 15-20 

menit 
 Pemanasan dihentikan, dibiarkan panas berkurang 

 
 
 
 
 
 
3. Produksi Bakteri Termofilik dari Sumber Air Panas plantungan  

3.1.  Membuat Media Biakan  

 

 

 Dilarutkan dengan akuades sampai volume 
250 mL. 

 
 

 Dimasukkan ke dalam erlenmeyer bersih dan 
steril 

 Mulut erlenmeyer ditutup kapas  
 Dibungkus kertas coklat/minyak 
 Diikat dengan benang 
 Disterilkan dengan autoclave selama 15 

menit, T = 1210C 
 Dibiarkan dingin 

 

Sebanyak 25 gr susu skim, 2,5 gr ekstrak yeast, 
3,75 gr Na2CO3 dan 5 gr agar 

Media biakan homogen 
 

Alat-alat gelas, 
kertas dan media 

produksi sterilisasi 

Alat dan bahan 
dalam autoclave 

Alat-alat gelas, 
kertas dan produksi 

biakan steril 

Media biakan steril 
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3.2.  Uji Produksi Isolat Bakteri Termofilik 

 
 

 
 Dicairkan dalam penangas air 
 Didinginkan sampai temperatur 500C 
 Diinokulasikan dengan 1 mL sampel air dari 

sumber air panas 
 Digojog supaya tercampur rata 
 Dituangkan dalam petridish steril  
 Diinkubasi pada suhu 650C selama tiga hari 

 
 

 

 

4. Uji Produksi Protease Isolat Bakteri Termofilik 

 
50 mL media produksi 

steril dalam Erlenmeyer 
500 mL 

50 mL Media biakan steril 

Terbentuknya zona bening disekeliling koloni, 
merupakan hasil dari hidrolisis kasein yang 

menandakan adanya aktivitas protease. 
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 Inokulasi dengan 1 mL kultur yang telah didiamkan 
semalam 

 Inkubasi dalam shaker dengan kecepatan goyang 120 
rpm selama 12 jam, T 500C 

 
 

 Disentrifuge dengan kecepatan 5000 rpm selama 15 
menit 

 
 
 
 
5. Karakterisasi Protease Termofilik dari Isolat Bakteri Termofilik  

4.1. Penentuan Waktu Optimum Protease 

 
 
 
 

 Tambahkan 100 µL cairan enzimatis 
 aduk pelan-pelan 

 
 

 Inkubasi dengan waktu inkubasi divariasi : 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 35 dan 40 menit pada suhu 650C. 

 Tambahkan 1 ml 10 % asam trikloro asetat 
 
  

 Disentrifuge dengan kecepatan 5000 rpm selama 20 
menit 

 

 
 
 
 
 
 

 Sebagai kontrol digunakan 100 µL cairan enzimatis yang sudah 

dimatikan dengan pemanasan dalam penangas air, dan dilakukan 

perlakuan yang sama dengan enzim. 

Cairan fermentasi 

Pelet  Supernatan (enzim) 

400 µL kasein 1% 
dalam dalam buffer 

fosfat pH 7,2 

Campuran reaksi enzimatis aktif 

Campuran reaksi enzimatis tidak aktif 

Pelet  Supernatan (enzim) 

Diukur absorbansinya pada λ 275 nm 
melawan blanko 
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4.2. Penentuan Suhu Optimum Protease 

 
 
 
 

 Tambahkan 100 µL cairan enzimatis 
 aduk pelan-pelan 

 
 

 Inkubasi dengan suhu inkubasi divariasi : (30, 40, 50, 
55, 60, 65, 70, 75 dan 80) 0C  selama 30 menit. 

 Tambahkan 1 ml 10 % asam trikloro asetat 
 
  

 Disentrifuge 20 menit, 5000 rpm 

 
 
 
 
 
 
 

 Sebagai kontrol digunakan 100 µL cairan enzimatis yang sudah 

dimatikan dengan pemanasan dalam penangas air, dan dilakukan 

perlakuan yang sama dengan enzim. 

 

 

4.3. Penentuan pH Optimum Protease 

 
 
 
 
 

 Tambahkan 100 µL cairan enzimatis 
 aduk pelan-pelan 

 

400 µL kasein 1% 
dalam dalam buffer 

fosfat pH 7,2 
 

Campuran reaksi enzimatis aktif 

Campuran reaksi enzimatis tidak aktif 

Pelet  Supernatan (enzim) 

Diukur absorbansinya pada λ 275 nm 
melawan blanko 

400 µL kasein 1% dalam buffer sistem : buffer sodium 
asetat 0,05 M (pH 4,0, 4,5, 5,0 dan 5,5), buffer fosfat (pH 

6,0, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5 dan 9,0) 
 

Campuran reaksi enzimatis aktif 
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 Inkubasi selama 30 menit pada T 650C 
 Tambahkan 1 ml 10 % asam trikloro asetat 

 
  

 Disentrifuge dengan kecepatan 5000 rpm selama 20 
menit 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Sebagai kontrol digunakan 100 µL cairan enzimatis yang sudah 

dimatikan dengan pemanasan dalam penangas air, dan dilakukan 

perlakuan yang sama dengan enzim. 

 

 

LAMPIRAN 2 

   Pembuatan Larutan Buffer 

1. Membuat larutan buffer sodium asetat 0,05 M 

a. Larutan buffer sodium asetat 0,05 M pH 4 

 

  
 Dilarutkan dengan akuades sampai 

volume 100 mL 
 
 
 

b. Larutan buffer sodium asetat 0,05 M pH 4,5 

 

  

Sebanyak 1,12 mL asam asetat dan 
0,41 gr natrium asetat 

Larutan buffer sodium asetat 0,05 M pH 4 

Campuran reaksi enzimatis tidak aktif 

Pelet  Supernatan (enzim) 

Diukur absorbansinya pada λ 275 nm 
melawan blanko 

Sebanyak 0,35 mL asam asetat dan 
0,41 gr natrium asetat 
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 Dilarutkan dengan akuades sampai 
volume 100 mL 
 
 
 
 

c. Larutan buffer sodium asetat 0,05 M pH 5 

 

  

 Dilarutkan dengan akuades sampai 
volume 100 mL 
 
 
 

2. Membuat larutan buffer sodium fosfat 0,05 M 

d. Larutan buffer sodium fosfat 0,05 M pH 6 

 

  
 Dilarutkan dengan akuades sampai 

volume 100 mL 
 
 
 
 

e. Larutan buffer sodium fosfat 0,05 M pH 7 

 

  
 Dilarutkan dengan akuades sampai 

volume 100 mL 
 
 
 
 

 
3. Membuat larutan buffer fosfat 0,05 M 

f. Larutan buffer fosfat 0,05 M pH 7,2 

Larutan buffer sodium asetat 0,05 M pH 4,5 

Larutan buffer sodium asetat 0,05 M pH 5 

Sebanyak 0,15 mL asam asetat dan 
0,41 gr natrium asetat 

Sebanyak 60 gram NaH2PO4 dan 
0,71 gr Na2HPO4 

Larutan buffer sodium fosfat 0,05 M pH 6 

Sebanyak 6 gram NaH2PO4 dan 
0,71 gr Na2HPO4 

Larutan buffer sodium fosfat 0,05 M pH 7 



51 
 

 
 

 

  
 Dilarutkan dengan akuades sampai 

volume 100 mL 
 
 
 
 
 

g. Larutan buffer fosfat 0,05 M pH 7,5 

 

  
 Dilarutkan dengan akuades sampai 

volume 100 mL 
 
 
 
 
 

h. Larutan buffer fosfat 0,05 M pH 8 

 

  
 Dilarutkan dengan akuades sampai 

volume 100 mL 
 
 
 
 
 

i. Larutan buffer fosfat 0,05 M pH 8,5 

 

  
 Dilarutkan dengan akuades sampai 

volume 100 mL 
 
 
 
 
 

Sebanyak 3,6 gram NaH2PO4 dan 
0,71 gr Na2HPO4 

Larutan buffer fosfat 0,05 M pH 7,2 

Sebanyak 1,8 gram NaH2PO4 dan 
0,71 gr Na2HPO4 

Larutan buffer fosfat 0,05 M pH 7,5 

Sebanyak 0,6 gram NaH2PO4 dan 
0,71 gr Na2HPO4 

Larutan buffer fosfat 0,05 M pH 8 

Sebanyak 0,18 gram NaH2PO4 dan 
0,71 gr Na2HPO4 

Larutan buffer fosfat 0,05 M pH 8,5 
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j. Larutan buffer fosfat 0,05 M pH 9 

 

  
 Dilarutkan dengan akuades sampai 

volume 100 mL 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 3 

PERHITUNGAN HASIL PENELITIAN 
 

Kurva Kalibrasi Metode Tyrosin  

Sebanyak 0,06 gram NaH2PO4 dan 
0,71 gr Na2HPO4 

Larutan buffer fosfat 0,05 M pH 9 
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Jumlah Tyrosin 

(µmol) 

Absorbansi rata-rata terkoreksi  

(λ = 275 nm) 

0 0 

0,3 0,115 

0,6 0,218 

0,9 0,332 

1,2 0,433 

1,5 0,576 

1,8 0,706 

2,1 0,84 

2,4 0,961 

 
 

 

 

LAMPIRAN 4 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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Autoclave utuk starilisasi alat dan media 
 
 
         Zona bening 
 
 
 

Koloni isolat bakteri termofilik 
 
 
 
 
 
 
 

Shaker 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

Media biakan     Media hasil fermentasi 
 
 
 
 
 

sentrifuge 
 
 
 
 
 

 
 

Supernatan 
supernatan  
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Inkubator 
 
 

pH meter 
 
 
 
 
 

 
pH meter 

 
 
 
 
 
 

Spektrofotometer UV-Vis 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sampel media agar miring untuk identifikasi 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
           Pemurnian bakteri 
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            Hasil Identifikasi 
LAMPIRAN 5 

HASIL IDENTIFIKASI BAKTERI 
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Test 
Bacillus stearother-mophilus 

group 1 
(Walkerand Wolf,1968) 

Isolat 36 
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Morphology of spores 
Swelling of sporangia 
Spore localization 
Growth at 65 C  
Utilization of citrate 
NaCl tolerance 
Voges-Proskauer 
Indole 
Growth in glucose anaerobically 
Litmus milk 
Gelatin hydrolysis 
Reduction of nitrate to nitrite 
Gas from nitrite 
H2S production 
Tween 80 hydrolysis 
Catalase 
Final pH in glucose broth 
Monosaccharide fermentation 
Arabinose 
Xylose 
Glucose 
Fructose 
Mannose 
Ribose 
Disaccharide fermentation 
Lactose 
Sucrose 
Maltose 
Cellobiose 
Polysaccharide fermentation 
Raffinose 
Starch 
Gas from carbohydrate 

Oval to cylindrical 
Slight to definite 
+ 
+ 
+ 
No growth at 3% 
- 
- 
Poor or negative 
Unchanged or slight reduction 
+ or – 
+ 
+ 
 
 
 
 
 
+ or –  
+ 
+ 
 
 
 
 
- 
Mainly + 
+ 
 
+ or – 
 
Restricted 

Oval 
Definite 
Subterminal  
+ 
No growth 
at 3% 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 
- 
Slight 
+ 
+ 
5.9 
 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
- 
+ 
+ 
- 
 
- 
- 
- 
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