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ABSTRAK

Maryam, Siti. 2009. Ekstrak Enzim Bromelin dari Buah Nanas (Ananas sativus
Schult.) dan Pemanfaatannya pada Isolasi DNA. Skripsi, Jurusan Biologi FMIPA
Universitas Negeri Semarang. Ir. Tuti Widianti M. Biomed dan Dra. Retno Sri Iswari
S.U.

Metode Kitchen preparation termodifikasi dikembangkan menggunakan
ekstrak enzim bromelin yang langsung diisolasi dari buah nanas untuk menggantikan
jus nanas sumber enzim protease. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas
enzim bromelin dari bagian daging dan batang buah nanas dan pemanfaatannya
untuk isolasi DNA dengan kuantitas dan kualitas yang baik.

Ekstrak enzim bromelin dibuat dengan mengambil cairan buah nanas yang
dicampur dengan buffer fosfat kemudian disentrifugasi pada suhu dingin dan diukur
aktivitas enzimnya berdasar kenaikan absorbansi hasil reaksi enzim selama 20 menit
pada panjang gelombang 280 nm. Isolasi DNA dilakukan dengan menggerus daun
pisang bersama dengan garam dapur dan akuades dingin kemudian diinkubasi pada
suhu 60˚C. Ditambahkan larutan detergen 25%, dikocok dan saring. Selanjutnya
ditambahkan ekstrak enzim bromelin sesuai perlakuan yaitu AI, AII, AIII, BI, BII,
BIII, masing-masing diulang dua kali dan diinkubasi pada 40˚C. Untuk presipitasi
tambahkan etanol absolut dingin. Jumlah (konsentrasi) molekul DNA diukur dengan
spektrofotometer pada panjang gelombang 260 nm dan kemurnian DNA ditentukan
berdasar tingkat kontaminasi protein dalam larutan yaitu dengan membagi nilai
OD260 dengan OD280.

Volume crude dari batang nanas lebih besar dari bagian daging buahnya,
sedangkan aktivitas enzim bromelin bagian batang buah adalah 0,274 U/ml dan
aktivitas pada bagian daging buahnya sebesar 0,337 U/ml. Pada isolasi DNA metode
Kitchen preparation termodifikasi sudah mendapatkan DNA dengan konsentrasi dan
tingkat kemurnian yang cukup baik yaitu berturut-turut 0,315 μg /ml dan 1,67.

Pada bagian daging buah nanas menunjukkan aktivitas enzim bromelin lebih
tinggi dibanding dengan bagian batang dan DNA dengan kuantitas dan kualitas yang
baik didapat dengan penambahan ekstrak enzim bromelin dari nanas yang
mempunyai aktivitas total lebih besar dari 0,775 Unit. Serta disarankan untuk
menggunakan ekstrak enzim bromelin dari buah nanas yang mempunyai aktivitas
total lebih dari 0,775 Unit sehingga dapat diperoleh DNA dengan kuantitas dan
kualitas yang lebih baik.

Kata kunci : Bromelin, Nanas, DNA
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak ditemukan berbagai macam teknologi DNA dalam dua puluh tahun

terakhir, para ahli sangat optimis akan dapat menguak berbagai misteri dibalik

kehidupan semua makhluk hidup. Hal ini disebabkan molekul DNA, yang

merupakan unit terkecil di dalam sel dan merupakan komponen penentu

kehidupan dengan berbagai keragamannya, dapat diisolasi, dimanipulasi serta

dipindahkan dari satu organisme ke organisme lain (Muladno 2002: 103).

Penggunaan teknik isolasi DNA dalam berbagai bidang semakin meluas

sejalan dengan kemajuan bioteknologi. Bioteknologi modern diartikan sebagai

teknologi rekayasa genetika yang bermain pada level molekuler khususnya DNA

(Muladno 2002: 52). Isolasi DNA merupakan teknik awal untuk berbagai tujuan

seperti tanaman transgenik, DNA rekombinan, kloning DNA, proyek genom

manusia, deteksi penyakit keturunan, pemetaan sidik jari forensik, penentuan

jenis kelamin dan lain-lain. Ekstraksi DNA dari organisme eukariot dilakukan

melalui penghancuran dinding sel, penghilangan protein dan RNA, pengendapan

DNA dan pemanenan DNA. Secara kimiawi, penghancuran sel dilakukan dengan

memanfaatkan senyawa kimia yang berfungsi merusak membran sel dan enzim

protease yang digunakan untuk menghancurkan protein serta membersihkan

kotoran akibat lisis sel (Sulandari dan Zein 2003: 47-48).

Pada isolasi DNA dibutuhkan alat-alat yang canggih dan bahan-bahan

yang harganya cukup mahal seperti etilendiamin tetraaasetat (EDTA), sodium

dodesil sulfat (SDS), enzim proteinase K, RNAse, NaCl, phenol dan chloroform.

Tidak semua laboratorium menyediakan bahan-bahan tersebut terutama

laboratorium di sekolah-sekolah menengah umum. Oleh karena itu, sebagai

alternatif bahan pembelajaran dan praktikum di sekolah-sekolah menengah

umum dapat digunakan teknik isolasi DNA metode Kitchen preparation yaitu

suatu teknik isolasi DNA yang menggunakan alat-alat yang sederhana dan bahan-

bahan rumah tangga yang mudah didapat serta murah harganya. Misalnya

1
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deterjen sebagai pengganti EDTA dan SDS, garam dapur sebagai pengganti NaCl

analitik, dan jus nanas sebagai pengganti enzim proteinase K (Anonim 2000).

Protease merupakan enzim yang mengkatalisis penguraian ikatan-ikatan

peptide molekul protein. Karena itu protease sering disebut C-N hidrolase.

Protease banyak digunakan untuk industri deterjen, makanan, minuman, tekstil

dan obat-obatan. Enzim ini dapat diperoleh dari hewan, tanaman dan

mikroorganisme, misalnya pepsin, tripsin, dan kimotripsin adalah protease-

protease yang berasal dari mamalia (Supartono 2004). Enzim pencernaan ini

berperan untuk memutuskan ikatan peptida di tempat gugus karboksil sehingga

dibentuk peptida yang lebih kecil dan asam amino bebas (Iswari dan Yuniastuti

2006: 109). Papain dan bromelin masing-masing berasal dari pepaya dan nanas

dapat digunakan untuk melunakkan daging. Papain dan bromelin juga merupakan

sumber protease pada isolasi DNA karena dapat menghidrolisa protein, protease

atau peptide dengan cara merusak struktur primer protein, yaitu ikatan antar asam

amino pada rantai polimer asam amino (Herdyastuti 2006). Sumiyati (2009)

berhasil mengisolasi DNA daun pisang dengan teknik Kitchen preparation

menggunakan jus nanas sebagai sumber enzim protease dan dihasilkan DNA

dengan tingkat kemurnian 1,4. DNA dikatakan murni jika tingkat kemurniannya

1,8-2,0 (Muladno 2002:21). Oleh karena itu perlu dilakukan modifikasi pada

isolasi DNA metode Kitchen preparation yang digunakan Sumiyati (2009)

menggunakan ekstrak bromelin dari buah nanas untuk menggantikan jus nanas.

Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kontaminasi dari protein-

protein lain penyusun sel yang masih terkandung dalam jus nanas. Penggunaan

ekstrak bromelin dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan DNA

dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik dari penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya.

Enzim bromelin merupakan suatu enzim endopeptidase yang

mempunyai gugus sulfhidril pada pusat aktifnya. Pada dasarnya enzim ini

diperoleh dari jaringan-jaringan tanaman nanas (Ananas sativus), famili

Bromeliaceae (Supartono 2004). Penelitian bromelin telah banyak dilakukan.

Supartono (2004) menemukan bahwa enzim protease buah nanas merupakan

endopeptidase netral termostabil, aktivitas optimum ditunjukkan pada pH

7,5 dan suhu 70 ºC dengan waktu inkubasi 40 menit serta kandungan

enzim lebih banyak di bagian daging buahnya dibandingkan pada
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bagian batangnya sedangkan Herdyastuti (2006) menemukan kandungan enzim

bromelin lebih banyak terdapat pada bagian batang nanas.

B. Rumusan Masalah

1. Pada bagian apa dari buah nanas yang menunjukkan aktivitas enzim bromelin

paling tinggi?

2. Berapa volume ekstrak enzim bromelin yang dimanfaatkan pada isolasi DNA

metode Kitchen preparation termodifikasi sehingga didapatkan DNA dengan

kuantitas dan kualitas yang baik?

C. Penegasan Istilah

Ekstraksi enzim bromelin adalah suatu teknik memisahkan enzim

bromelin dari buah nanas yang dilakukan dengan menghancurkan jaringan buah

untuk mendapatkan cairan buahnya (Kuswanto 1988: 4). Pada penelitian ini

metode ekstraksi enzim yang digunakan adalah metode sentrifugasi tanpa

dilakukan fraksinasi. Fraksinasi hanya dilakukan jika akan mengetahui aktivitas

spesifik enzim setelah beberapa hari (Supartono 22 September 2008, komunikasi

pribadi).

Isolasi DNA adalah suatu teknik memisahkan DNA dari komponen-

komponen sel lainnya (Rice 2009). Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode Kitchen preparation termodifikasi yaitu suatu teknik isolasi DNA

yang menggunakan alat-alat yang sederhana dan bahan-bahan rumah tangga yang

mudah didapat serta murah harganya.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengekstrak dan mengetahui aktivitas enzim bromelin dari bagian daging

dan batang buah nanas.

2. Mengetahui volume ekstrak enzim bromelin yang dimanfaatkan pada isolasi

DNA metode Kitchen preparation termodifikasi sehingga didapatkan DNA

dengan kuantitas dan kualitas yang baik.
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E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Didapatkan ektrak enzim bromelin dari buah nanas (Ananas sativus Schult.).

2. Memanfaatkan ekstrak enzim bromelin untuk isolasi DNA sebagai bahan

pembelajaran dan praktikum di sekolah-sekolah.

3. Sebagai tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang relevan

dengan penelitian ini.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Enzim Bromelin

Menurut Yasid dan Nursanti (2005: 95) enzim adalah golongan protein

yang paling banyak terdapat dalam sel hidup. Sampai saat ini kira-kira lebih dari

2000 enzim telah teridentifikasi yang masing-masing berfungsi sebagai

katalisator reaksi kimia dalam sistem hidup. Sintesis enzim terjadi di dalam sel

dan sebagian besar enzim dapat diperoleh dari ekstraksi dari jaringan tanpa

merusak fungsinya.

Diperkirakan terdapat 3000 macam enzim di dalam sel. Tanpa enzim

maka reaksi seluler berlangsung sangat lambat, bahkan mungkin tidak terjadi

reaksi. Dalam mengkatalisis suatu reaksi, enzim bersifat sangat spesifik, sehingga

meskipun jumlah enzim dan substratnya sangat banyak, tidak akan terjadi

kekeliruan (Iswari dan Yuniastuti 2006: 35).

Enzim memiliki tenaga katalitik yang luar biasa, yang biasanya jauh lebih

besar dari katalisator sintetik. Enzim mempercepat reaksi kimia tanpa

pembentukan produk samping. Aktivitas katalitik enzim bergantung pada

integritas strukturnya sebagai protein. Sebagai contoh, jika enzim direaksikan

dengan asam kuat atau diinkubasi dengan tripsin yaitu perlakuan yang akan

memotong rantai polipeptida sehingga terjadi konformasi struktur yang dapat

menyebabkan aktivitas katalitiknya hilang. Selanjutnya perlakuan panas dan

perlakuan pH yang jauh menyimpang dari keadaan normalnya juga akan

menghilangkan aktivitas katalitiknya (Lehninger 1993: 247).

Enzim yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi hidrolisis protein

disebut enzim proteolitik atau protease. Oleh karena yang dipecah adalah ikatan

pada rantai peptida, maka disebut juga peptidase. Ada dua macam peptidase,

yaitu endopeptidase dan eksopeptidase (Naiola dan Widyastuti 2007).

Bromelin adalah salah satu enzim proteolitik atau protease yaitu enzim

yang mengkatalisasi penguraian protein menjadi asam amino dengan

membangun blok melalui reaksi hidrolisis. Hidrolisis (hidro = air; lysis =

mengendurkan atau gangguan/uraian) adalah penguraian dari molekul besar

menjadi unit yang lebih kecil dengan kombinasi air. Dalam pencernaan protein,

5
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ikatan peptide terputus dengan penyisipan komponen air, -H dan -OH, pada

rantai akhir (William et al. 2002).

Enzim bromelin merupakan suatu enzim endopeptidase yang mempunyai

gugus sulfhidril (-SH) pada lokasi aktif. Pada dasarnya enzim ini diperoleh dari

jaringan-jaringan tanaman nanas (Supartono 2004). Enzim ini dihambat oleh

senyawa oksidator, alkilator dan logam berat. Enzim bromelin banyak digunakan

dalam bidang industri pangan maupun nonpangan seperti industri daging

kalengan, minuman bir dan lain-lain (Herdyastuti 2006). Enzim bromelin dari

jaringan-jaringan tanaman nanas memiliki potensi yang sama dengan papain

yang ditemukan pada pepaya yang dapat mencerna protein sebesar 1000 kali

beratnya. Bromelin dapat diperoleh dari tanaman nanas baik dari tangkai, kulit,

daun, buah, maupun batang dalam jumlah yang berbeda. Kandungan enzim lebih

banyak di bagian daging buahnya, hal ini ditunjukkan dengan aktivitasnya yang

lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas pada bagian batangnya (Supartono

2004). Sementara menurut Herdiyastuti (2006) kandungan enzim bromelin lebih

banyak terdapat pada bagian batang yang selama ini kurang dimanfaatkan.

Distribusi bromelin pada batang nanas tidak merata dan tergantung pada umur

tanaman. Kandungan bromelin pada jaringan yang umurnya belum tua terutama

yang bergetah, sangat sedikit sekali bahkan kadang-kadang tidak ada sama sekali

(Herdyastuti 2006). Enzim bromelin dapat diisolasi dengan cara memisahkan sel

secara sentrifugasi dan selanjutnya pemurnian dilakukan dengan cara

pengendapan, gel filtrasi, dan kromatografi penukar ion (Naiola & Widhyastuti

2007).

Penelitian-penelitian mengenai bromelin juga telah banyak dilakukan. El-

Gharbawi& Whitaker (1963) diacu dalam Wharton (1974) menggunakan cation-

exchange chromatography dan kolom electroforesis di dalam Sephadex G-100

melaporkan bromelin dari buah nanas dipisahkan menjadi lima komponen aktif

proteolitik. Kemudian Murachi et al. (1964) diacu dalam Wharton (1974)

menentukan bobot molekular bromelin dari batang nanas dengan sedimentation-

diffusion ultracentrifugation dan memperoleh nilai 33000 Da.

Shosi (Collowic 1978, diacu dalam Supartono 2004) menemukan bahwa

kelima komponen aktif proteolitik dari bromelin tangkai buah nanas merupakan

glikoprotein dengan berat molekul berkisar antara 18.000 sampai dengan 28.000

Da. Sementara itu bromelin dari daging buah nanas terdiri dari dua komponen
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yang memiliki aktivitas proteolitik. Masing-masing komponen ini mempunyai

berat molekul 28.000 dan 19.000 Da, dengan terminal aminonya yaitu asam

amino valin dan alanin. Terminal karboksilnya sama yaitu asam amino glisin.

Kemudian Hideko et al. (1979) menemukan bahwa Bromelin adalah suatu thiol

protease yang diisolasi dari nanas dan berisi satu oligosakarida asparagin yang

berikatan dengan rantai Oligosakarida. Tiap molekul oligosakarida terdiri dari

mannose, fucose, xylose, dan N-Acetylglucosamine (Glcnac).

Menurut Supartono (2004) enzim protease buah nanas merupakan

endopeptidase netral termostabil karena aktivitas maksimal protease dengan

stabilitas struktur molekul yang tinggi pada kisaran nilai pH 7,5. Suhu optimum

untuk aktivitas proteolitiknya adalah 70 ºC. Ini berarti pada kenaikan suhu reaksi

hingga lebih dari 70 ºC, stabilitas struktur molekulnya tidak dapat dipertahankan

dan pudar sehingga aktivitas proteolitiknya hilang.

B. DNA

DNA merupakan asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik

untuk sifat tertentu dari satu generasi ke generasi turunannya (Toha 2001: 5).

DNA yang terdapat di dalam sel dapat berupa DNA nukleus, DNA mitokondria

dan DNA kloroplas. Perbedaan di antara ketiganya adalah DNA nukleus

berbentuk linear dan berasosiasi sangat erat dengan protein histon, sedangkan

DNA mitokondria dan kloroplas berbentuk sirkular dan tidak berasosiasi dengan

protein histon. Dilihat dari organismenya, struktur DNA prokariot berbeda

dengan struktur DNA eukariot. DNA prokariot tidak memiliki protein histon dan

berbentuk sirkular, sedangkan DNA eukariot berbentuk linear dan memiliki

protein histon (Toha 2001: 16).

Wilkins et al. (1950) diacu dalam Suryo (2005: 58), dengan cara difraksi

sinar x menemukan bahwa basa-basa purin dan pirimidin di dalam molekul DNA

terletak dengan jarak 3,4 Å (1 angstrom =0.001 mikron =0,000001 mm) dan tiap

putaran lengkap terdiri dari 10 nukleotida, spiralnya mempunyai diameter 20 Å.

Pada tahun 1953 James D. Watson dan Francis Crick mengemukakan

model struktur DNA yang dikenal dengan double heliks (Muladno 2002: 9). Unit

penyusun DNA adalah nukleotida yang tersusun dari gugus fosfat, basa nitrogen

dan gula pentosa (Toha 2006: 5). DNA terbentuk dari empat tipe nukleotida,

yang berikatan secara kovalen membentuk rantai polinukleotida (rantai DNA
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atau benang DNA) dengan tulang punggung gula-fosfat tempat melekatnya basa-

basa. Dua rantai polinukleotida saling berikatan melalui ikatan hidrogen antara

basa-basa nitrogen dari rantai yang berbeda. Semua basa berada di dalam double

heliks dan tulang punggung gula-fosfat berada di bagian luar. Purin selalu

berpasangan dengan pirimidin (A-T, G-C). Perpasangan secara komplemen

tersebut memungkinkan pasangan basa dikemas dengan susunan yang paling

sesuai. Hal ini bisa terjadi bila kedua rantai polinukleotida tersusun secara

antiparalel. Untuk memaksimumkan pengemasan pasangan basa tersebut, kedua

tulang punggung gula-fosfat tersebut berpilin membentuk double heliks, dengan

satu putaran komplementer setiap 10 pasang basa. Polaritas dari rantai DNA

ditunjukkan dengan sebutan ujung 5‛ dan ujung 3‛. Arah pembacaan basa 

nukleotida dari ujung-5‛ menuju ujung-3‛. (Fatchiyah & Arumingtyas 2006).

Struktur DNA dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Struktur rangkaian molekul DNA heliks ganda (Anonim 2003 diacu
dalam Fatchiyah & Arumingtyas 2006)

DNA yang berasosiasi dengan protein histon disebut kromatin.

Histon merupakan suatu protein yang bermuatan positif karena banyak

mengandung asam amino lisin dan arginin. Kromatin tersusun dari

nukleosom. Satu nukleosom tersusun dari 2 jenis molekul tetramer dan 200

pasang nukleotida serta satu histon H1. Molekul tetramer terdiri dari 2 protein

histon H2A dan 2 protein histon H2B, sedangkan tetramer lainnya tersusun
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dari 2 molekul protein histon H3 dan 2 protein histon H4. Kedua tetramer

ini membentuk oktomer. Molekul oktomer ini dililit oleh DNA utas ganda

sepanjang 146 pb, membentuk unsur atau partikel inti nukleosom. Histon H1

menempel pada bagian dasar partikel inti dan mengikat masing-masing 10 pb

pada bagian kiri dan kanan dari partikel inti nukleosom. Selain itu, nukleosom

mengandung 34 pb DNA yang merupakan DNA penghubung (linker DNA)

dengan nukleosom lainnya. Jadi, dalam satu nukleosom terdapat 200 pb DNA,

dan 9 molekul protein histon (1 H1, 2 H2A, 2 H2B, 2 H3, 2 H4). Nukleosom ini

mempunyai diameter 100 Å (Suharsono et al. 2003). Struktur nukleosom dapat

dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Struktur nukleosom yang menyusun solenoid (Griffiths et al. 2004,
diacu dalam Carr 2007)

Nukleosom-nukleosom ini membentuk suatu gulungan sehingga

membentuk struktur selenoid atau kumparan. Setiap gulungan terdiri dari 6

nukleosom, dan berdiameter 300 Å. Gulungan-gulungan ini membentuk

simpul, dan setiap 50 gulungan membentuk satu simpul yang diikat oleh suatu

matriks. Simpul-simpul ini menggulung, dan satu putaran mengandung 18

simpul yang berdiameter 0,84 m. Simpul-simpul yang menggulung ini

membentuk kromosom (Suharsono et al. 2003). Struktur solenoid yang melekat

pada protein scaffold akan membentuk matriks kromosom ditunjukkan pada

Gambar 3.
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Gambar 3 Struktur solenoid pembentuk matriks kromosom (Griffiths et al.
2004, diacu dalam Carr 2007)

Stabilitas struktur DNA disebabkan oleh interaksi hidrofobik antara

tumpukan pasangan basa aromatik antar nukleotida, namun DNA dengan struktur

yang stabil tetap mengalami gangguan yang menyebabkan terjadinya hidrolisis

atau denaturasi. Gangguan kecil saja dapat merusak struktur utas gandanya.

Apabila hanya sedikit ikatan hidrogen diantara basa-basa yang berpasangan yang

terlepas, maka kedua rantai tersebut bisa menutup kembali disertai dengan

pelepasan sejumlah energi. Denaturasi molekul DNA bisa terjadi karena

disebabkan suhu yang tinggi, akibat proses ini sejumlah sifat fisik molekul DNA

mengalami perubahan seperti terjadinya kenaikan densitas, penurunan viskositas,

perubahan kemampuan dalam memutar bidang polarisasi dan kenaikan

absorbansi (Aswidinnoor 2004, diacu dalam Wulandari 2008: 19-20).

C. Isolasi DNA

Sel terdapat di semua bagian tubuh makhluk hidup mulai dari ujung

rambut sampai ujung kaki. Oleh karena itu, DNA dapat diekstrak dari segala

macam organ yang terdapat di dalam tubuh seperti daging, darah, sperma, ginjal,

jantung, hati, limfa, dan lain-lain. Demikian juga untuk tanaman, DNA dapat

diambil dari semua bagian yang ada selnya. Walaupun cara ekstraksi DNA dari

berbagi sumber tersebut pada prinsipnya sama, namun ada beberapa modifikasi

tertentu yang dilakukan untuk menghancurkan inhibitor yang ada didalam

masing-masing sumber tersebut (Muladno 2002: 19).
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Teknik isolasi DNA diawali dengan proses ekstraksi DNA. Hal ini

bertujuan untuk memisahkan DNA dengan partikel lain yang tidak diinginkan.

Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati, sehingga tidak menyebabkan

kerusakan pada DNA. Untuk mengeluarkan DNA dari sel, dapat dilakukan

dengan memecahkan dinding sel, membran plasma dan membran inti baik

dengan cara mekanik maupun secara kimiawi. Cara mekanik bisa dilakukan

dengan pemblenderan atau penggerusan menggunakan mortar dan pistil.

Sedangkan secara kimiawi penghancuran sel dilakukan dengan memanfaatkan

senyawa kimia seperti EDTA dan SDS. EDTA berfungsi sebagai perusak sel

dengan cara mengikat ion magnesium (ion ini berfungsi untuk mempertahankan

aktivitas integritas sel maupun mempertahankan aktivitas enzim nuklease yang

merusak asam nukleat), SDS merupakan sejenis deterjen yang berfungsi merusak

membran sel, melalui ikatan yang dibentuk melalui sisi hidrofobik deterjen

dengan protein dan lemak pada membran yang membentuk senyawa ”lipid

protein-deterjen kompleks”. Senyawa tersebut dapat terbentuk karena protein dan

lipid memiliki ujung hidrofilik dan hidrofobik, demikian juga dengan deterjen,

sehingga dapat membentuk suatu ikatan kimia (Iqbal 2007), Enzim Proteinase K

dapat digunakan untuk menghancurkan protein. Kotoran akibat lisis sel

dipisahkan dengan cara sentrifugasi. Dengan hilangnya protein maka DNA dapat

diisolasi secara utuh. Ini dapat dilakukan dengan mencampur larutan DNA

dengan NaCl yang berfungsi memekatkan, memisahkan DNA dari larutan, dan

mengendapkan DNA sewaktu dicampur dengan etanol. Proses sentrifugasi

dengan kecepatan tinggi akan mengendapkan tepung berwarna putih (DNA) dan

menempel di dasar tabung eppendrof (Sulandri dan Zein 2003: 48).

Proteinase K merupakan famili protease serin yang bersifat stabil pada

alkali yang terdiri dari dua jembatan disulfida dan satu Cys bebas yang terletak

berdekatan dengan lokasi aktifnya. Proteinase K mempunyai berat molekuler

28,900 Da (Sigma-Aldrich Co. 2009). Porteinase K (dikenal juga sebagai

endopeptidase K) ditemukan pada tahun 1974 adalah suatu endopeptidase

ekstraseluler yang diisolasi dari filtrat kultur cendawan Tritirachium album

Limber. Cendawan ini dapat mencerna keratin sebagai sumber karbon dan

nitrogen. Oleh karena itu, enzim tersebut disebut proteinase K. Ciri-ciri

proteinase K antara lain merupakan anggota dari kelas protease serin, urutan

rantai polipeptidanya 3 dari 279 asam amino dan mempunyai struktur empat
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dimensi serta mempunyai homologi yang tinggi dengan proteinase yang

dihasilkan oleh bakteri subtilisin, sehingga Proteinase K juga digolongkan

sebagai anggota subtilisin (A.G.Scientific 2009).

Proteinase K merupakan suatu protease endolitik yang memecah ikatan

peptide pada sisi karboksil dari asam amino alifatik, hidrofobik atau aromatik.

Proteinase K digunakan untuk pencernaan protein pada bagian jaringan sebagai

perlakuan awal pada preparasi DNA dan RNA serta untuk menginaktivasi

aktivitas enzimatik protein lain. Penambahan Proteinase K pada preparasi asam

nukleat dengan cepat dapat menginaktivasi nuklease, RNase dan DNase (Abcam

plc. 2009).

Proteinase K tetap memiliki aktivitas yang tinggi ketika diaplikasikan

bersama dengan bahan kimia yang mendenaturasi protein, seperti SDS dan urea,

agen chelat seperti EDTA, reagen sulfidril, seperti halnya penghambat tripsin

atau kimotripsin (Geno Technology Inc. 2008). Proteinase K mempunyai

aktivitas spesifik lebih dari 30 U/mg. Aktivitas proteinase K ditingkatkan pada

pH maksimum 7,5-12 dan temperatur 65°C (Thermo Fisher Scientific Inc. 2009).

Bahan lain yang digunakan dalam isolasi DNA adalah NaCl. NaCl

merupakan rumus molekul dari Natrium Klorida/ Sodium Klorida yang

mempunyai berat molekul 58,44 (Bioshop Canada Inc. 2009). Istilah umum bagi

senyawa kimia ini adalah garam. Garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari

ion positif (kation) dan ion negatif (anion), sehingga membentuk senyawa netral

(tanpa bermuatan). Garam terbentuk dari hasil reaksi asam dan basa.

Penggunaannya diperkirakan telah berlangsung sejak 4.700 tahun yang lalu.

Senyawa kimia ini sekarang diproduksi secara besar-besaran dari penguapan air

laut, walaupun di beberapa negara lain seperti Australia dan USA garam yang

diproduksi lebih banyak bersumber dari penambangan garam (UBB 2008).

Menurut penggunaannya, garam dapat digolongkan menjadi garam pro

analisa (p.a) yaitu garam untuk reagent (tester) pengujian dan analisis di

laboratorium, garam farmasetis untuk keperluan di industri farmasi, garam

industri untuk bahan baku industri kimia dan pengeboran minyak, garam

konsumsi untuk keperluan konsumsi, dan industri makanan, serta garam

pengawetan untuk keperluan pengawetan ikan (UBB 2008).
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Penggolongan garam tersebut juga menunjukkan kualitas garam yang

digunakan. Sebagai gambaran, untuk garam pro analisa dan garam farmasi,

mempunyai kandungan NaCl > 99%, sedangkan untuk garam konsumsi

mempunyai kandungan NaCl < 94 % dan garam untuk pengawetan memiliki

kandungan NaCl < 90 %. Semakin besar kandungan NaCl, akan semakin

kompleks dan rumit proses produksi dan pemurniannya, serta akan semakin

meningkat nilai ekonominya (UBB 2008).

Ukuran molekul DNA teramat kecil, sehingga molekul DNA tidak dapat

dilihat secara kasat mata. Namun demikian, ukuran (panjang-pendeknya), jumlah

(konsentrasi) dan kualitas (tingkat kemurnian) molekul DNA itu sendiri dapat

diketahui melalui pendugaan yang cukup akurat. Untuk kuantitas dan kualitas

DNA, dapat dilakukan dengan menggunakan spektrofometer sinar ultra violet

sedangkan untuk mengetahui ukuran molekul DNA digunakan elektroforesis gel

agarosa (Muladno 2002: 20).

1. Spektrofotometri UV-Vis

Spektrofotometri UV-Vis adalah metode analisis instrumental yang

berdasarkan interaksi radiasi elektromagnetik dengan materi. Radiasi

elektromagnetik adalah sinar dengan panjang gelombang UV-Vis sedangkan

materinya adalah 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 (Sastrohamidjojo

1991, diacu dalam Kurniawan 2008: 22).

Prinsip kerja dari spektrofotometer adalah iradiasi sinar ultra violet

yang diserap oleh oligonukleotida dan protein dalam larutan. Penyerapan

sinar tersebut oleh nukleotida secara maksimal dicapai pada gelombang 260

nm, sedangkan penyerapan maksimal oleh protein dicapai pada panjang

gelombang 280 nm. Apabila kepadatan optik (optical density) biasa disebut

OD260 sama dengan 1, maka konsentrasinya setara dengan 50 μg/ml DNA

untai ganda atau 40 μg/ml RNA dan DNA untai tunggal, atau setara dengan

20 μg/ml oligonukleotida untai tunggal (Sulandri dan Zein 2003: 73).
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2. Elektroforesis

Elektroforesis adalah proses migrasi dari fragmen DNA di dalam gel

yang direndam dalam larutan penyangga (Sulandri dan Zein 2003: 87).

Menurut Muladno (2002: 29) sedikitnya ada dua jenis gel yang sering

digunakan dalam elektroforesis yaitu gel agarose dan gel polyacrilamida.

Secara fisik agarose seperti bubuk putih yang sangat halus. Agarose yang

dijual secara komersial terkontaminasi dengan polysacarida, garam dan

protein. Banyak sedikitnya kontaminasi di dalam gel dapat mempengaruhi

migrasi DNA di dalam gel dan kemampuan mengambil DNA dari dalam gel

untuk digunakan sebagai substrat pada reaksi enzimatis. Kecepatan migrasi

DNA ditentukan oleh beberapa faktor di antaranya:

1. Ukuran molekul DNA. Migrasi molekul DNA berukuran besar lebih

lambat daripada migrasi molekul berukuran kecil.

2. Konsentrasi agarose. Migrasi molekul DNA pada gel berkonsentrasi

rendah lebih cepat daripada migrasi molekul DNA yang sama pada gel

berkonsentrasi tinggi. Oleh karena itu, penentuan konsentrasi agarose

dalam membuat gel harus memperhatikan ukuran molekul DNA yang

akan dianalisis.

3. Konformasi DNA. Konformasi atau bentuk rangkaian molekul DNA

berukuran sama akan bermigrasi dengan kecepatan berbeda.

4. Voltase yang digunakan. Pada voltase rendah, kecepatan migrasi DNA

sebanding dengan tingginya voltase yang digunakan. Penggunaan voltase

yang ideal untuk mendapatkan separasi molekul DNA berukuran lebih

besar dari 2 Kb adalah tidak lebih dari 5 Volt per cm.

5. Adanya ethidium bromide di dalam gel. Ini mengakibatkan pengurangan

tingkat kecepatan migrasi molekul DNA linier sebesar 15%.

6. Komposisi larutan buffer. Apabila tidak ada kekuatan ion di dalam

larutan, maka aliran listrik akan sangat minimal dan migrasi DNA sangat

lambat, sedangkan larutan buffer berkekuatan ion tinggi akan

meningkatkan panas sehingga aliran listrik menjadi sangat maksimal. Ada

kemungkinan gel akan meleleh dan DNA dapat mengalami denaturasi.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Ekstraksi dan uji aktivitas enzim bromelin dilakukan di Laboratorium

Instrumentasi Jurusan Kimia sedangkan isolasi DNA dilakukan di laboratorium

Biologi Molekuler Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang pada

bulan Februari – Juni 2009.

B. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah kuantitas dan kualitas hasil isolasi DNA daun

pisang dan obyek penelitian adalah DNA dari daun pisang.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel terikat adalah aktivitas enzim hasil ekstraksi, kuantitas dan kualitas

DNA yang dihasilkan.

2. Variabel bebas adalah bagian buah nanas yang digunakan sebagai sumber

enzim dan volume ekstrak enzim bromelin dari buah nanas yang ditambahkan

pada isolasi DNA.

3. Variabel kendali adalah jenis nanas, tingkat kematangan buah, NaCl (garam

dapur), etanol 96%, deterjen dan akuades dingin steril.

D. Rancangan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Sumiyati (2009),

penambahan 5 ml jus nanas pada isolasi DNA menghasilkan DNA dengan

kualitas dan kuantitas yang paling baik. Pada penelitian ini 12 tabung reaksi

digunakan untuk 3 kelompok perlakuan yaitu volume penambahan ekstrak enzim

2,3 ml (I); 4,6 ml (II) dan 6,9 ml (III) dari bagian daging buah nanas maupun dari

batang buah nanas. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak dua kali. Luaran

yang diharapkan adalah data konsentrasi dan tingkat kemurnian DNA hasil

isolasi. Matriks sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

15
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Perlakuan Volume Ekstrak Bromelin (ml)
2,3 ml (I) 4,6 ml (II) 6,9 ml (III)

Daging buah (A) AI1 AII1 AIII1

AI2 AII2 AIII2

Batang buah (B) BI1 BII1 BIII1

BI2 BII2 BIII2

Volume pemberian ekstrak enzim ini didapat dari hasil rata-rata ekstraksi

dari 5 ml cairan dari bagian daging maupun batang buah yaitu sebanyak 4,6 ml.

volume 4,6 ml ini menjadi volume pemberian ekstrak enzim optimum pada

isolasi DNA. Kemudian ditentukan volume pemberian ekstrak minimumnya

yaitu 2,3 ml dan volume maksimumnya adalah 6,9 ml. Kontrol yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data dari teknik isolasi DNA metode Kitchen

preparation Sumiyati (2009) yang menggunakan 5 ml jus nanas dan larutan

detergen attack 25%.

E. Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam

Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2 Alat penelitian

No. Uraian Alat
1 Pengambilan cairan nanas

2 Ekstraksi enzim bromelin

3 Uji aktivitas enzim
bromelin

4 Preparasi sampel

5 Isolasi DNA

6 Spektrofotometri
7 Elektroforesis Gel

Agarose

Pisau, mortar porselen dan pestle, kertas
saring, corong & gelas piala 100 ml (pyrex).
Gelas piala, gelas ukur, neraca Ohaus,
pengaduk, mesin sentrifugasi (Mikro 200r
Hettich), tabung reaksi (Iwaki pyrex).
Tabung reaksi dan rak tabung reaksi, pipet
tetes, gelas ukur, pengaduk, penangas air,
mikropipet (Biohit Proline), tip, inkubator
(Memmert), shaker, mesin sentrifugasi dan
spektrofotometer (UV mini Simadzu).
Gunting bersih dan tajam. Almari pendingin
untuk menyimpan daun sebelum isolasi.
Tabung reaksi, gelas ukur, mikropipet, tip,
mortar porselen dan pestle, tube 1,5 ml dan
kertas saring.
Spektrofotometer, kuvet, tip & mikropipet
Elektroforesis horizontal, sisir, power supply
(Matsunaga satavol), UV transilluminator
(JK WFH-201B), tip pipet, mikropipet,
mikrowave (Sharp), neraca Ohaus, glove dan
kamera digital

Tabel 1 Matriks sampel penelitian
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Tabel 3 Bahan penelitian

No. Uraian Bahan
1 Ekstraksi enzim bromelin

2 Uji aktivitas enzim

3 Isolasi DNA

4 Spektrofotometri
5 Elektroforesis Gel

Agarose 0.8% dalam
buffer

Buah nanas (Ananas sativus Schult.), 0,5 M
buffer fosfat pH 7.0
kasein 1% dalam buffer Tris-HCl 0,05 M pH
8,0, larutan trichloroasetat 10%, akuades.
Daun pisang yang masih menggulung, garam
dapur, akuades dingin, larutan deterjen
Attack 25 %, etanol dingin 70% dan 96 %,
TE 500 μL.
larutan blanko (buffer TE), larutan standar
Agarose, 1x buffer TAE, akuades steril,
asam asetat glasial, kertas parafilm, EtBr dan
loading dye

F. Prosedur Penelitian

1. Pengambilan sampel

Daun pisang muda yang masih menggulung dipotong dengan gunting

bersih kemudian dimasukkan dalam plastik klip bersih dan disimpan dalam

almari es karena jeda waktu antara pengambilan dan isolasi DNA relatif

lama.

2. Ekstraksi Enzim Bromelin

Bagian batang dan daging buah nanas sebagai sumber enzim bromelin

dihancurkan dengan mortar porselen. Sebanyak 5 ml cairan dari batang dan

daging buah nanas dilarutkan dalam 50 ml 0,5 M buffer fosfat pH 7,0.

Campuran tersebut dibiarkan selama 1-2 jam pada suhu 40C. Selanjutnya

disentrifuse pada suhu dingin untuk memisahkan bagian-bagian yang tidak

terlarut pada 3000 g selama 15 menit (Kuswanto 1988: 4). Supernatan

didekantasi dan merupakan ekstrak kasar atau crude enzim bromelin dari

buah nanas (Supartono 2004).

3. Uji Aktivitas Enzim Bromelin

Sebanyak 1,5 ml substrat kasein 1% dalam buffer Tris-HCl 0,05 M pH

8,0 dan larutan ekstrak bromelin, masing-masing diprainkubasi pada suhu

370C selama 5 menit. Kemudian diambil 0,2 ml larutan ekstrak bromelin

dalam buffer dicampurkan dalam kasein 1%, diaduk pelan-pelan, diperoleh

campuran reaksi enzimatis aktif. Campuran tersebut dishaker dan diinkubasi
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lanjut selama 20 menit pada suhu 37 0C. Sebanyak 3 ml larutan asam

Tricholoroasetat 10% ditambahkan pada campuran enzim dan substrat untuk

menghentikan aktivitasnya. Kemudian diinkubasi lanjut dalam es selama 20

menit, diperoleh campuran reaksi enzimatis tidak aktif dan disentrifuse 5000

rpm selama 20 menit pada suhu kamar, diperoleh pelet dan supernatan.

Supernatan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis

pada panjang gelombang 280 nm terhadap blanko. Akuades digunakan

sebagai larutan blanko sedangkan sebagai kontrol digunakan 0,2 ml larutan

ekstrak enzim bromelin dari buah nanas dalam buffer yang dinonaktifkan

dengan cara dididihkan selama 5 menit dan dilakukan perlakuan yang sama

dengan substrat. Adanya enzim protease akan memberikan absorbansi yang

berbeda (Supartono 2004).

4. Isolasi DNA

Isolasi DNA metode Kitchen preparation dimodifikasi dari metode

isolasi DNA dari Genetic Science Learning Center University of Utah, USA.

Modifikasi dilakukan pada penambahan jus nanas yang diganti dengan

ekstrak enzim bromelin yang diisolasi langsung dari buah nanas.

Sumber DNA yang digunakan dalam penelitian ini adalah DNA yang

diambil dari daun pisang yang masih menggulung. Dua gram daun pisang

ditambah 10 gram garam dapur, digerus menggunakan mortar porselen.

Setelah gerusan halus ditambah 100 ml akuades, dicampur hingga merata dan

diinkubasi dalam waterbath pada suhu 55˚C selama 60 menit. Sebanyak 5 ml

campuran daun pisang, garam dan aquades dimasukkan ke dalam 12 buah

tabung reaksi. 12 buah tabung yang telah disediakan dibagi menjadi 2

kelompok, 6 buah tabung untuk perlakuan pemberian ekstrak enzim dari

daging buah dan 6 buah tabung lainnya untuk perlakuan pemberian ekstrak

dari batang nanas. Masing-masing kelompok perlakuan dibagi lagi menjadi 3,

yaitu perlakuan pemberian ekstrak 2,3 ml (2 tabung); 4,6 ml (2 tabung) dan

6,9 ml (2 tabung). Setiap perlakuan ditambahkan 5 ml larutan deterjen 25%,

kemudian dikocok hingga bercampur selama 5 menit, dibiarkan hingga 5-10

menit, lalu disaring dengan kertas saring. Larutan dituang ke dalam tabung

reaksi masing-masing sepertiga penuh. Kemudian ditambahkan ekstrak enzim

sesuai dengan perlakuan yaitu 2,3 ml; 4,6 ml dan 6,9 ml pada tabung reaksi
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yang berisi larutan DNA, diinkubasi pada suhu 70 ºC selama 40 menit, setiap

10 menit sekali dikocok pelan-pelan agar DNA tidak terpotong. Kemudian

ditambahkan etanol dingin 96% yang dituang secara pelan-pelan melalui sisi

tabung. Larutan ditunggu sampai terbentuk benang-benang DNA. Kemudian

benang-benang DNA diambil dan dimasukkan dalam tube 1,5 ml yang berisi

etanol 70% selama 10 menit. Etanol 70% dibuang dan untuk penyimpanan

sebelum DNA diukur absorbansinya pada spektrofotometer ditambahkan TE

500 μL ke dalam tube yang berisi DNA.

5. Spektrofotometri

Pengenceran sampel DNA yang digunakan adalah 20 kali.

Spektrofotometeri diawali dengan mengambil sampel DNA 150 μL dengan

mikropipet dan dimasukkan dalam dua buah tube 1,5 ml. Pada masing-

masing tube ditambahkan 1500 μL TE, kemudian divorteks hingga homogen

dan disentrifuse dengan kecepatan tendah. Spektrofotometer dihidupkan,

kuvet yang berisi sampel dimasukkan ke dalam tempat kuvet dan dibaca

absorbansinya pada panjang gelombang 260 dan 280 nm.

6. Elektroforesis untuk visualisasi DNA hasil isolasi

Elektroforesis diawali dengan pembuatan gel agarose 0,8 %.

Sebanyak 0,24 gr agarose dilarutkan dalam 30 ml buffer TAE 1x, kemudian

dipanaskan dalam mikrowave sampai semua agarose larut. Larutan agarose

didiamkan sampai hangat kemudian ditambah 4 µl EtBr. Larutan dituang ke

dalam tray dan dipasang sisir pembentuk sumur, gel dibiarkan sampai

mengeras dan sisir dilepas.

Tray yang berisi gel agarose diletakkan pada tank elektroforsis

kemudian buffer TAE 1x ditambahkan hingga gel agarose terendam.

Sebanyak 4 µL DNA pisang hasil isolasi dicampur dengan 2 µL loading dye

yang diletakkan di kertas parafilm, diaduk sampai rata. Larutan tersebut

dimasukkan ke dalam sumur gel agarose (tiap sumur satu larutan DNA).

Setelah semua sampel DNA dimasukkan dalam sumur, tank elektroforesis

ditutup, dihubungkan dengan power supply dengan tegangan 80-100 volt.

Lama elektroforesis tergantung konsentrasi agarose, tegangan arus listrik dan

ukuran molekul DNA. Setelah proses elektroforesis selesai, arus listrik

dimatikan dan tray diambil dengan menggunakan sarung tangan. Gel
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diletakkan di atas UV transilluminator dan jika pita DNA terlihat terang maka

diambil dokumentasi dengan menggunakan kamera digital.

G. Metode Pengumpulan Data

1. Aktivitas Enzim Bromelin

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mengukur aktivitas

enzim yang dinyatakan dengan kenaikan absorbansi hasil reaksi enzim

selama 20 menit di atas serapan kontrol pada panjang gelombang 280 nm.

Begitu juga dengan larutan blanko dan kontrol dibaca absorbansinya pada

spektrofotometer dengan panjang gelombang 280 nm. Aktivitas enzim dapat

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Aktivitas enzim (unit/ml)

= (A280 enzim substrat – A280 larutan kontrol)
v

1

t

1

Dimana v = volume ekstrak enzim (ml)

t = waktu inkubasi (menit)

2. Kuantitas dan Kualitas DNA

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mengukur jumlah

(konsentrasi) molekul DNA dan mendeteksi kualitas (tingkat kemurnian)

DNA. Menurut Muladno (2002:20) formula yang digunakan untuk

menghitung konsentrasi DNA dengan alat spektrofotometer adalah sebagai

berikut:

konsentrasi (µg/ml) = A260 x FP x 50 µg/ml (untuk heliks ganda)

Dimana, A260 = Nilai OD260 pada larutan DNA yang diukur

FP = Faktor pengencer

Kemurnian DNA ditentukan oleh tingkat kontaminasi protein dalam

larutan. Kemurnian larutan DNA tersebut dapat dilihat dengan membagi nilai

OD260 dengan OD280. Molekul DNA dikatakan murni jika rasio kedua nilai

tersebut berkisar antara 1,8-2,0. Jika nilai rasio lebih kecil dari 1,8 maka
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masih ada kontaminasi protein atau phenol di dalam larutan (Sulandri dan

Zein 2003:73).

H. Metode Analisis Data

Analisis dari pengujian aktivitas enzim bromelin dan kuantitas serta

kualitas DNA dilakukan secara deskriptive yaitu dengan membandingkan antar

perlakuan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ekstraksi Enzim Bromelin

Ekstrak enzim bromelin diperoleh dari cairan batang dan daging buah

nanas. Pada gambar 4 ditunjukkan warna cairan batang dan daging buah

nanas setelah dilakukan penyaringan.

Gambar 4 Cairan batang buah nanas (A/ lebih keruh) dan daging buah
nanas (B/ bening) setelah dilakukan penyaringan.

Ekstrak enzim bromelin kemudian di uji aktivitasnya untuk

mengetahui ada tidaknya aktivitas protease pada ekstrak bromelin (Naiola &

Widhyastuti 2007). Penentuan aktivitas enzim bromelin dilakukan dengan

cara Kunitz termodifikasi dan metode yang digunakan untuk analisis aktivitas

enzim adalah metode spektrofotometri (Supartono 2004). Aktivitas enzim

bromelin dari batang nanas adalah 0,274 U/ml dan dari daging buah nanas

sebesar 0,337 U/ml.

22

A

B
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2. Kuantitas dan Kualitas DNA

Hasil isolasi DNA metode Kitchen preparation termodifikasi diukur

menggunakan spektrofotometer Shimadzu UV-mini 1420 pada OD260 dan

OD280. Hasil analisis berdasarkan bacaan spektrofotometer didapatkan

konsentrasi dan kemurnian DNA genom daun pisang ditunjukkan pada

Tabel 4.

Tabel 4 Konsentrasi dan tingkat kemurnian DNA genom pisang dengan
isolasi DNA metode Kitchen preparation termodifikasi

Rerata Konsentrasi Rerata Tingkat kemurnian

molekul DNA (μg/ml) DNA

Volume penambahan ekstrak enzim (ml)
Perlakuan

I II III I II III

Daging buah (A) 1,670 1,666 1,438 0,313 0,270 0,237

Batang buah (B) 1,494 1,477 1,498 0,165 0,315 0,433

Kontrol 1,430 0,221

*Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 6 dan 7

I : Volume ekstrak enzim bromelin sebanyak 2,3 ml
II : Volume ekstrak enzim bromelin sebanyak 4,6 ml
III : Volume ekstrak enzim bromelin sebanyak 6,9 ml

Hasil elektroforesis DNA genom pisang secara visual menunjukkan

keutuhan DNA genom. Setiap lajur memperlihatkan hasil masing-masing

perlakuan. Penelitian ini telah mampu mengisolasi DNA genom pisang yang

berukuran besar, ditandai dengan terlihatnya pita DNA yang menyala terang

hasil elektroforesis yang ditunjukkan pada Gambar 5.
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Gambar 5 Elektroforegram DNA genom daun pisang. Gambar A adalah
elektroforesis pertama, Gambar B adalah elektroforesis kedua.
Lajur 1-3 penambahan ekstrak enzim bromelin dari daging
buah nanas (lajur 1 = perlakuan AI / 2,3 ml, lajur 2 = perlakuan
AII/ 4,6 ml, lajur 3 = perlakuan AIII/ 6,9 ml). Lajur 4-6
penambahan ekstrak enzim bromelin dari batang buah nanas
(lajur 4 = perlakuan BI/ 2,3 ml, lajur 5 = perlakuan BII/ 4,6 ml,
lajur 6 = perlakuan BIII/ 6,9 ml).

B. Pembahasan

1. Ekstraksi Enzim Bromelin

Enzim bromelin dapat diperoleh dari tanaman nanas baik tangkai,

kulit, daun, buah maupun batangnya. Pada penelitian ini ekstak enzim

diisolasi dari bagian daging dan batang buahnya. Nanas yang digunakan

dalam penelitian ini adalah nanas yang telah masak. Menurut Hartadi (1980)

diacu dalam Herdyastuti (2006) distribusi bromelin pada nanas tidak merata

dan tergantung pada umur tanaman. Kandungan bromelin pada jaringan yang

umurnya belum tua terutama yang bergetah sangat sedikit bahkan kadang-

kadang tidak ada sama sekali.

Uji aktivitas enzim dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya

aktivitas protease pada ekstrak bromelin (Naiola & Widhyastuti 2007).

Penentuan aktivitas enzim bromelin dilakukan dengan cara Kunitz

termodifikasi dan metode yang digunakan untuk analisis aktivitas enzim

adalah metode spektrofotometri (Supartono 2004). Metode ini didasarkan atas

hidrolisis enzimatis oleh enzim yang teruji dari larutan substrat kasein 1%

dalam buffer Tris-HCl 0,05 M selama 20 menit, dilanjutkan dengan

menghentikan aktivitas enzim dan pengendapan dari substrat yang tidak

terhidrolisis menggunakan pereaksi asam Trichloroasetat (TCA) 10%. Asam

1 2 3 4 5 6

A

1 2 3 4 5 6

B
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TCA bersifat asam, berfungsi untuk menghentikan aktivitas enzim, serta

dapat menggumpalkan atau mengendapkan kasein. Menurut Lehninger

(1993: 247) jika enzim direaksikan dengan asam kuat maka rantai

polipeptidanya akan terpotong sehingga terjadi konformasi struktur yang

dapat menyebabkan aktivitas katalitiknya hilang. Hasil hidrolisis terlarut

kemudian ditentukan dengan menggunakan metode spektrofotometri pada

panjang gelombang 280 nm, sebagai kontrol yaitu ekstrak enzim bromelin

dari buah nanas yang dinonaktifkan dengan pemanasan selama 5 menit. Hasil

analisis dinyatakan dalam satuan unit aktivitas protease yang didefinisikan

sebagai jumlah enzim yang diperlukan untuk menghasilkan 1 μmol material

yang larut dalam pereaksi asam TCA 10% pada kondisi percobaan

(Kurniawan 2008: 41).

Adanya enzim bromelin akan memutus ikatan polipeptida pada

larutan hammerstein kasein menjadi ikatan yang lebih pendek yaitu

oligopeptida dan asam-asam amino. Pada larutan enzim-substrat, putusnya

ikatan peptida pada larutan kasein menyebabkan larutan bertambah jernih,

sehingga absorbansinya semakin besar. Sedangkan pada kontrol, karena

ekstrak enzim bromelin sudah dipanaskan yang artinya enzim bromelin sudah

tidak aktif lagi, maka tidak terjadi pemutusan ikatan peptida. Hal ini

ditunjukkan dengan absorbansi yang lebih kecil dan larutan yang lebih keruh

setelah diinkubasi selama 20 menit dalam kasein dan buffer fosfat 0,05 M.

Besarnya absorbansi substrat dan kontrol tercantum pada Lampiran 3.

Pada Lampiran 3 dapat dilihat bahwa rata-rata absorbansi untuk

substrat yaitu perlakuan tanpa pemanasan lebih besar jika dibandingkan

dengan rata-rata absorbansi untuk ekstrak enzim bromelin dari buah nanas

yang telah dipanaskan (kontrol) sesuai dengan hukum Lambert-beer yang

menyatakan absorbansi bergantung pada konsentrasi larutan (Lehninger

1993: 240). Dalam hal ini konsentrasi larutan enzim-substrat lebih tinggi

karena pada enzim substrat masih terjadi aktivitas katalitis pemutusan ikatan

peptida dalam kasein oleh enzim bromelin aktif dari nanas, sedangkan pada

kontrol tidak ada aktivitas katalitis karena enzim sudah terdenaturasi dan

tidak aktif lagi.

Ekstraksi enzim bromelin dari bagian batang dan daging buah nanas

dengan volume yang sama menunjukkan bahwa rata-rata volume crude yang
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dihasilkan berbeda yaitu volume crude dari batang nanas lebih besar dari

bagian daging buahnya, sedangkan hasil uji aktivitas enzim bromelin

menunjukkan bahwa aktivitas bagian batang lebih kecil dari aktivitas enzim

bagian daging buahnya. Hal ini dikarenakan pada nanas yang telah masak,

molekul protein yang berada pada batang buah telah ditransportasikan ke

bagian daging buahnya. Molekul protein tersebut merupakan suatu enzim

yang diperlukan bagi proses pemasakan daging buah nanas (Supartono 2004).

Dari analisis data diketahui aktivitas bromelin dari bagian batang

buah nanas adalah 0,274 U/ml dan bagian daging buahnya 0,337 U/ml.

Supartono (2004) dalam penelitiannya melaporkan bahwa aktivitas enzim

bromelin pada bagian batang nanas sebesar 0,31 U/ml dan pada daging buah

sebesar 1,64 U/ml. Perbedaan aktivitas enzim yang diisolasi kemungkinan

disebabkan karena perbedaan tingkat kematangan dan jenis nanas yang

digunakan sebagai sumber enzim. Jenis nanas yang digunakan Supartono

(2004) adalah jenis nanas Queen yang merupakan jenis nanas yang unggul

sebab memiliki buah yang besar dan daging yang tebal. Sementara, jenis

nanas dalam penelitian ini adalah sub varietas dari jenis nanas Queen. Selain

hal tersebut lingkungan pada saat isolasi juga sangat berpengaruh terhadap

aktivitas enzim yang didapatkan (Supartono 30 Juni 2009, komunikasi

pribadi).

2. Kuantitas dan Kualitas DNA

Protokol yang baik dalam menyiapkan DNA genom adalah protokol

yang dapat menghasilkan DNA berukuran besar (high molecular weight

DNA), tidak terdegradasi selama proses ekstraksi dan pemurnian serta dapat

dipotong dengan baik oleh enzim restriksi yang digunakan (Horizon et al.

2003). Pada penelitian ini telah mampu mengisolasi DNA genom pisang yang

berukuran besar, ditandai dengan terlihatnya pita DNA yang menyala terang

hasil elektroforesis yang ditunjukkan pada Gambar 5.

Pada semua perlakuan terlihat adanya pita DNA yang menyala

terang. Hal ini menunjukkan DNA genom pisang telah dapat diisolasi namun

masih kurang sempurna karena pada elektroforegram masih terlihat adanya

smear yang berarti DNA yang terisolasi masih terikat dengan kontaminan

senyawa lain seperti polisakarida dan senyawa fenolik. Senyawa-senyawa

tersebut membentuk kompleks yang tidak reversibel dengan DNA selama

proses isolasi. Smear yang terlihat pada elektroforegram kemungkinan juga
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merupakan molekul-molekul dengan bobot bervariasi yang dapat berasal dari

DNA yang terdegradasi ataupun materi ikutan lain yang tidak diketahui

(Horizon et al. 2003).

Brown (1996) diacu dalam Isnati (2005) bahwa tingkat kemurnian

hasil ekstraksi DNA dipengaruhi oleh keberadaan protein sedangkan

keberadaan protein seharusnya sudah hilang pada proses ekstraksi. Pada

penelitian yang dilakukan, pengukuran kualitas dan kuantitas DNA oleh

spektrofotometer diperoleh hasil yang kurang baik, rata-rata kemurnian

kurang dari 1,8 ditunjukkan pada Tabel 4.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pemberian ekstrak enzim

bromelin dari buah nanas dihasilkan DNA dengan rata-rata tingkat kemurnian

diatas 1,4. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak enzim bromelin

lebih baik jika dibandingkan dengan pemberian jus nanas. Ekstrak enzim

bromelin dari buah nanas mampu mengurangi kontaminasi dari protein lain

penyusun sel daun pisang pada isolasi DNA metode Kitchen preparation

termodifikasi.

Konsentrasi DNA yang dihasilkan dengan pemberian ekstrak enzim

bromelin dari bagian daging buah nanas berbanding terbalik dengan volume

pemberian ekstrak enzim bromelin. Semakin banyak volume ekstrak enzim

yang diberikan, maka semakin sedikit konsentrasi yang dihasilkan. Telah

disebutkan bahwa aktivitas enzim bromelin pada daging buah nanas lebih

tinggi jika dibandingkan dengan bagian batang buahnya sehingga untuk

mendapatkan konsentrasi DNA yang tinggi tidak memerlukan volume yang

banyak. Jika ekstrak enzim bromelin yang diberikan semakin banyak,

dimungkinkan ekstrak enzim bromelin dapat mendegradasi molekul DNA.

Rusaknya molekul DNA dapat mempengaruhi konsentrasi DNA.

Pada perlakuan pemberian ekstrak enzim bromelin dari bagian batang

buah nanas, konsentrasi DNA yang dihasilkan sebanding dengan volume

pemberiannya. Semakin banyak volume ekstrak enzim bromelin yang

diberikan, semakin tinggi konsentrasi DNA yang dihasilkan. Hal ini

dikarenakan pada bagian batang buah nanas aktivitas enzimnya lebih kecil

sehingga untuk mendapatkan konsentrasi DNA yang lebih tinggi dibutuhkan

ekstrak enzim bromelin yang lebih banyak.
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Pada penelitian Isolasi DNA metode Kitchen preparation

termodifikasi belum menghasilkan DNA yang murni dengan tingkat

kemurnian yang baik yaitu antara 1,8-2,0. Hal ini dimungkinkan karena

tahap-tahap yang dilakukan tidak menggunakan alat dan bahan seperti pada

isolasi DNA metode standar. Misalnya pada tahap pelisisan dinding sel dan

membran sel. Pada isolasi metode standar pelisisan dinding sel yang

dilakukan menggunakan nitrogen cair atau buffer ekstrak yang terdiri dari

CTAB, Tris-HCl EDTA dan NaCl. Sedangkan pada penelitian ini tahapan

yang dilakukan untuk mendapatkan DNA daun pisang adalah penggerusan

daun pisang dengan mortar porselen dan pistil dengan penambahan garam

dapur dan akuades. Meskipun garam dapur berperan sama dengan buffer lisis

yaitu menjaga pH larutan agar tetap konstan dan untuk memekatkan DNA,

namun kuantitas DNA yang terekstraksi tidak sebanyak seperti jika

menggunakan buffer lisis dengan komposisis lengkap. Konsentrasi DNA

ditunjukkan dari analisis hasil bacaan spektrofotometer.

Garam yang dipakai dalam isolasi DNA metode Kitchen preparation

termodifikasi juga menggunakan garam dapur (garam konsumsi).

Kemungkinan kontaminan lain dalam DNA yang terisolasi berasal dari garam

yang digunakan. Menurut UBB (2008) penggolongan garam menunjukkan

kualitas garam yang digunakan, untuk garam pro analisa dan garam farmasi,

mempunyai kandungan NaCl > 99%, sedangkan untuk garam konsumsi

mempunyai kandungan NaCl < 94 %.

Tahapan pelisisan membran sel pada metode standar menggunakan

SDS, sedangkan pada penelitian ini hanya dengan menambahkan larutan

detergen 25% (Sumiyati 2009). Hal ini dilakukan untuk merusak membran

sel dan membran inti. Membran sel pada setiap organisme dapat mengalami

kerusakan disebabkan oleh pengaruh senyawa-senyawa kimia. Kandungan

kimia pada detergen yang digunakan tidak hanya SDS tetapi ada bahan lain

sehingga kemampuannya dalam melisiskan membran sel rendah. Kandungan

kimia detergen yaitu surfaktan (surface active agent), builder, adiktif dan

filler. Surfaktan pada detergen antara lain ABS (Alkyl benzene sulfonat), LAS

(Linier alkyl benzene sulfonate), AOS (Alpha olein sulfonate), garam

amonium, Nonyl phenol polyethoxyle, dan Acyl Ethylenediamines. Builder

(pembentuk) yang berfungsi meningkatkan efisiensi pencuci dari surfaktan
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yaitu STPP (Sodium tri poly phosphate), NTA (Nitril tri acetate), EDTA,

zeolit dan asam sitrat. Filler (pengisi) adalah bahan tambahan detergen yang

tidak mempunyai kemampuan meningkatkan daya cuci, tetapi menambah

kuantitas, contohnya Sodium sulfat. Adiktif adalah bahan suplemen atau

tambahan untuk membuat produk lebih menarik, misalnya pewangi, pelarut,

pemutih, pewarna yang tidak berhubungan langsung dengan daya cuci

detergen (Indonesia Detergent 2009).

Metode standar pada isolasi DNA perlakuan yang sering dilakukan

adalah sentrifugasi dengan mesin sentrifugasi untuk memisahkan substansi

bedasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal

sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi

yang lebih ringan akan terletak di atas. Dengan demikian debris sel akan

terpisah dengan DNA. Pada penelitian yang dilakukan hanya dilakukan

pengocokan dengan membolak-balikan tabung membentuk angka delapan

untuk menggantikan fungsi dari mesin sentrifugasi. Kemungkinan

pengocokan yang dilakukan kurang optimal sehingga debris-debris sel belum

terpisah dengan sempurna walaupun telah dilakukan penyaringan.

Tahap purifikasi pada penelitian yang dilakukan hanya dengan

penambahan ekstrak enzim bromelin dari buah nanas. Ekstrak enzim

bromelin yang digunakan berperan sebagai pengganti enzim protease K yang

berfungsi untuk menghancurkan protein serta membersihkan kotoran akibat

lisis sel (Sulandari dan Zein 2003: 48). Ekstrak enzim bromelin merupakan

protease yang memotong ikatan panjang protein menjadi fragmen-fragmen

kecil yaitu ikatan peptida dan residu asam amino. Enzim bromelin merupakan

endopeptidase yang memecah ikatan peptida internal dari sebuah protein

(Anonim 2000). Berdasarkan hasil penelitian yang didapat menunjukkan

bahwa ekstrak enzim bromelin dari buah nanas belum dapat menggantikan

fungsi enzim proteinase K. Menurut Abcam plc. (2009) Enzim proteinase K

pada preparasi asam nukleat dapat dengan cepat menginaktivasi nuklease,

Rnase dan Dnase. Kemungkinan ekstak enzim bromelin dari buah nanas

hanya menghancurkan protein serta membersihkan kotoran akibat lisis sel,

namun tidak menginaktivasi nuklease, Rnase dan Dnase sehingga dalam

DNA masih banyak terdapat kontaminan seperti RNA. Proteinase K tetap

memiliki aktivitas yang tinggi ketika diaplikasikan bersama dengan bahan
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kimia yang mendenaturasi protein, seperti SDS dan urea, agen chelat seperti

EDTA, reagen sulfidril, seperti halnya penghambat trypsin atau chymotrypsin

(Geno Technology Inc. 2008) sedangkan ekstrak enzim bromelin dari buah

nanas kemungkinan terdenaturasi oleh bahan kimia yang terdapat dalam

detergen seperti SDS dan EDTA sehingga aktivitas proteasenya juga

berkurang. Selain hal tersebut, aktivitas enzim bromelin dari buah nanas dari

penelitian ini hanya sebesar 0,274 U/ml dan 0,337 U/ml jauh lebih kecil jika

dibandingkan dengan enzim proteinase K yang mempunyai aktivitas spesifik

lebih dari 30 U/mg (Thermo Fisher Scientific Inc. 2009).

Secara ringkas perbedaan hasil isolasi DNA metode standar dengan

metode Kitchen preparation dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5 Perbedaan teknik isolasi metode standar dan metode Kitchen
preparation

No. Perbedaan Metode standar Metode Kitchen
preparation

1 Pelisisan
dinding sel

Nitrogen cair atau buffer
ekstrak dengan komposisi
lengkap

Penambahan garam
dapur dan akuades

2 Pelisisan
membran sel

SDS Larutan detergen 25%

3 Perlakuan Sentrifugasi Pengocokan membentuk
angka delapan

4 Purifikasi Enzim Proteinase K Ekstrak enzim bromelin
dari buah nanas

Isolasi DNA metode Kitchen preparation yang dimodifikasi dengan

menggantikan jus nanas dengan ekstrak enzim bromelin dari buah nanas

sudah mendapatkan DNA dengan konsentrasi dan kemurnian yang lebih baik

daripada isolasi DNA yang dilakukan Sumiyati (2009). Pada penambahan 2,3

ml ekstrak enzim bromelin dari bagian daging buah dengan aktivitas 0,337

U/ml dan aktivitas total 0,775 Unit menghasilkan DNA dengan konsentrasi

0,313 μg/ml dan tingkat kemurnian 1,67; sedangkan pada penambahan 6,9

ml ekstrak enzim bromelin dari bagian batang buahnya dengan aktivitas

0,274 U/ml dan aktivitas total 1,8906 Unit menghasilkan DNA dengan

konsentrasi 0,315 μg/ml dan tingkat kemurnian 1,46. Konsentrasi dan tingkat

kemurnian DNA yang diperoleh masih dibawah hasil isolasi DNA metode

standar yang biasa dilakukan sehingga belum dapat digunakan untuk analisis
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molekuler lebih lanjut, namun masih dapat digunakan untuk praktikum di

sekolah-sekolah menengah umum yang tujuannya hanya akan mengetahui

visualisasi DNA.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

I. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan :

1. Pada bagian daging buah nanas menunjukkan aktivitas enzim bromelin lebih

tinggi dibanding dengan bagian batang.

2. DNA dengan kuantitas dan kualitas yang baik didapat dengan penambahan

ekstrak enzim bromelin dari nanas yang mempunyai aktivitas total lebih besar

dari 0,775 Unit.

II. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka disarankan:

1. Menggunakan ekstrak enzim bromelin dari buah nanas yang mempunyai

aktivitas total lebih dari 0,775 Unit sehingga dapat diperoleh DNA dengan

kuantitas dan kualitas yang lebih baik.

2. Perlu dilakukan pemurnian ekstrak enzim bromelin agar didapatkan aktivitas

enzim yang lebih tinggi sehingga fungsinya lebih maksimal pada isolasi

DNA.

32
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Lampiran 1 Komposisi dan cara pembuatan beberapa larutan yang digunakan dalam
penelitian

1. Buffer Fosfat 0,1 M pH 7

NaH2PO4.H2O (Larutan A)............................................................... 1,56 gr

Na2HPO4.2H2O (Larutan B)............................................................. 1,779 gr

Larutkan masing-masing dalam 100 ml akuades. Untuk mendapatkan larutan
buffer fosfat sebanyak 100 ml dengan pH 7 maka diambil 38,9 ml larutan A
ditambahkan 61,1 ml larutan B.

2. Buffer Tris HCl 1 M pH 8

Tris base ............................................................................................ 2,42 gr

Akuades............................................................................................. 10 ml

Sesuaikan pH dengan menambahkan HCl dan akuades sampai volumenya 20 ml

Untuk diencerkan menjadi 0,05 M, maka diambil larutan Tris HCl sebanyak 5 ml
dilarutkan sampai volumenya 100 ml.

3. Larutan Hammerstain Kasein 1% dalam buffer Tris HCl

Hammerstain kasein ......................................................................... 1 gr

Buffer Tris HCl ................................................................................. 100 ml

4. Larutan TCA (Tri chloro asetat) 10%

TCA Acid .......................................................................................... 3 gr

Akuades............................................................................................. 30 ml

5. Larutan EDTA 0,5 M pH 8

EDTA ................................................................................................ 3,722 gr

Akuades............................................................................................. 10 ml

Sesuaikan pH dengan menambahkan pelet NaOH dan akuades sampai
volumenya 20 ml.

6. Larutan Tris-EDTA

Larutan 0,5 M EDTA pH 8 ............................................................... 1 ml

Larutan 1 M Tris HCl........................................................................ 5 ml

Add Akuades..................................................................................... 250 ml
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Lampiran 2 Hasil analisis uji aktivitas enzim dengan metode Spektofotometri
dengan UV mini Simadzu Spektrofometer

LABORATORIUM JURUSAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Gd. D8, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

HASIL PENGUKURAN ABSORBANSI UJI AKTIVITAS ENZIM
MENGGUNAKAN UV-VIS SPEKTROFOTOMETER

(SIMADZU UV-MINI 1240)

Pengirim : Siti Maryam
Asal : Jurusan Biologi FMIPA UNNES

Absorbansi λ = 280 nmNo. Sampel*
I II

A1 2,799 2,799
A2 3,311 3,311
A3 2,270 2,251
B1 2,683 2,683
B2 3,214 3,214
B3 1,678 1,770
K1 1,400 1,399
K2 1,419 1,421
K3 1,510 1,510

*Keterangan :
A : ekstrak enzim bromelin dari daging buah nanas
B : ekstrak enzim bromelin dari daging buah nanas
K : ekstrak enzim bromelin yang telah dinonaktifkan dengan cara dididihkan
1, 2, 3 : Ulangan ekstraksi

Semarang, 3 Juli 2009
Kepala Laboratorium Jurusan Kimia

Agung Tri Prasetya, M.Si
NIP. 132084943
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Lampiran 3 Perhitungan Aktivitas Enzim Bromelin dari buah nanas

Berdasarkan data hasil pengukuran absorbansi uji aktivitas enzim menggunakan UV-
Vis Spektrofotometer (Simadzu UV-mini 1240), rerata absorbansi dapat dilihat pada
tabel berikut :

Absorbansi λ=280nmPerlakuan

I II III Rerata

Dengan pemanasan (Kontrol) 1,399 1,420 1,510 1,443
Tanpa pemanasan (Substrat)
a. batang nanas 1,724 2,683 3,214 2,540
b. daging buah 2,261 2,799 3,311 2,790

Aktivitas enzim dapat dihitung sebagai berikut :

a. Batang nanas (A)

1) AI = (1,724-1,443) x 0,2 ml-1 x 20 menit-1 = 0,070 U/ml

2) AII = (2,683-1,443) x 0,2 ml-1 x 20 menit-1 = 0,310 U/ml

3) AIII = (3,214-1,443) x 0,2 ml-1 x 20 menit-1 = 0,443 U/ml

Rerata aktivitas enzim bromelin dari batang nanas = 0,274 U/ml

b. Daging nanas (B)

1) BI = (2,261-1,443) x 0,2 ml-1 x 20 menit-1 = 0,339 U/ml

2) BII = (2,799-1,443) x 0,2 ml-1 x 20 menit-1 = 0,467 U/ml

3) BIII = (3,311-1,443) x 0,2 ml-1 x 20 menit-1 = 0,205 U/ml

Rerata aktivitas enzim bromelin dari daging nanas = 0,337 U/ml
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Lampiran 4 Hasil Spektofotometri dengan UV mini Simadzu Spektrofometer

LABORATORIUM JURUSAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Gd. D8, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

HASIL PENGUKURAN ABSORBANSI MOLEKUL DNA
MENGGUNAKAN UV-VIS SPEKTROFOTOMETER

(SIMADZU UV-MINI 1240)

Pengirim : Siti Maryam
Asal : Jurusan Biologi FMIPA UNNES

Nilai Absorbansi
λ = 260 nm λ = 280 nm

No. Sampel*

I II I II
AI1 0,137 0,137 0,081 0,081
AI2 0,113 0,113 0,069 0,069
AII1 0,031 0,031 0,022 0,022
AII2 0,101 0,100 0,064 0,064
AIII1 0,112 0,112 0,070 0,070
AIII2 0,104 0,104 0,066 0,066
BI1 0,117 0,177 0,077 0,077
BI2 0,135 0,135 0,094 0,094
BII1 0,125 0,125 0,088 0,088
BII2 0,064 0,064 0,044 0,043
BIII1 0,177 0,177 0,111 0,111
BIII2 0,170 0,169 0,130 0,130

*Keterangan :
A : Penambahan Ekstrak enzim bromelin dari daging buah nanas
B : Penambahan Ekstrak enzim bromelin dari batang buah nanas
FP : 20 kali dengan TE buffer

Semarang, 3 Juli 2009
Kepala Laboratorium Jurusan Kimia

Agung Tri Prasetya, M.Si
NIP. 132084943
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Lampiran 5 Perhitungan konsentrasi DNA genom daun pisang hasil isolasi DNA
metode Kitchen Preparation termodifikasi

Berdasarkan data hasil pengukuran absorbansi molekul DNA menggunakan Uv-vis
Spektrofotometer (Simadzu UV-mini 1240), konsentrasi DNA dapat dihitung dengan
menggunakan rumus:

1. Konsentrasi DNA dengan penambahan volume 2,3 ml ekstrak enzim bromelin

a. AI
AII = 0, 137 x 50 x 20-1

= 0, 343 µg/ml rerata AI = 0, 313 µg/ml

AIII = 0, 113 x 50 x 20-1

= 0, 283 µg/ml

b. BI
BII = 0, 031 x 50 x 20-1

= 0, 077 µg/ml rerata BI = 0, 165 µg/ml

BIII = 0, 101 x 50 x 20-1

= 0, 253 µg/ml

2. Konsentrasi DNA dengan penambahan volume 4,6 ml ekstrak enzim bromelin
a. AII

AIII = 0, 112 x 50 x 20-1

= 0, 280 µg/ml rerata AII = 0, 270 µg/ml

AIIII = 0, 104 x 50 x 20-1

= 0, 260 µg/ml

b. BII
BIII = 0, 117 x 50 x 20-1

= 0, 293 µg/ml rerata BII = 0, 315 µg/ml

BIIII = 0, 135 x 50 x 20-1

= 0,338 µg/ml

3. Konsentrasi DNA dengan penambahan volume 6,9 ml ekstrak enzim bromelin
a. AIII

AIIII = 0, 125 x 50 x 20-1

= 0, 313 µg/ml rerata AIII = 0, 237 µg/ml

AIIIII = 0, 064 x 50 x 20-1

= 0,160 µg/ml

b. BIII
BIIII = 0, 177 x 50 x 20-1

= 0,443 µg/ml rerata BIII = 0, 433 µg/ml

BIIIII = 0, 169 x 50 x 20-1

= 0,423 µg/ml

OD260 x 50 x Faktor pengenceran (FP= 20x)
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Lampiran 6 Perhitungan kemurnian DNA genom daun pisang hasil isolasi DNA
metode Kitchen Preparation termodifikasi

Berdasarkan data hasil pengukuran absorbansi molekul DNA menggunakan Uv-vis
Spektrofotometer (Simadzu UV-mini 1240), konsentrasi DNA dapat dihitung dengan
menggunakan rumus:

OD 260 : OD 280

1. Kemurnian DNA dengan penambahan volume 2,3 ml ekstrak enzim bromelin

a. AI
AII = 0, 137 : 0, 081

= 1, 690 rerata AI = 1, 670
AIII = 0, 113 : 0, 069

= 1, 640
b. BI

BII = 0, 031 : 0, 022
= 1, 409 rerata BI = 1, 494

BIII = 0, 101 : 0, 064
= 1, 563

2. Kemurnian DNA dengan penambahan volume 4,6 ml ekstrak enzim bromelin
a. AII

AIII = 0, 112 : 0, 070
= 1, 600 rerata AII = 1, 666

AIIII = 0, 104 : 0, 060
= 1, 563

b. BII
BIII = 0, 117 : 0, 077

= 1, 519 rerata BII = 1, 477
BIIII = 0, 135 : 0, 094

= 1, 436

3. Kemurnian DNA dengan penambahan volume 6,9 ml ekstrak enzim bromelin
a. AIII

AIIII = 0, 125 : 0, 088
= 1, 420 rerata AIII = 1, 438

AIIIII = 0, 064 : 0, 044
= 1, 471

b. BIII
BIIII = 0, 177 : 0, 111

= 1, 595 rerata BIII = 1, 498
BIIIII = 0, 169 : 0, 130

= 1, 400
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Lampiran 7 Beberapa Alat dan Bahan yang digunakan pada Uji Aktivitas enzim
bromelin

Ekstrak enzim dari bagian
batang buah nanas

Ekstrak enzim dari bagian
daging buah nanas

Asam TCA dan
Kasein 1%

Inkubator shakerMesin Sentrifugasi

Inkubator
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Lampiran 8 Beberapa Alat dan Bahan yang digunakan pada Isolasi DNA metode
Kitchen Preparation termodifikasi

Alat-alat gelas Bahan-bahan isolasi DNA

Seperangkat alat elektroforesis Spektrofotometer UV mini
Shimadzu 1240

Hasil isolasi setelah presipitasi dengan etanol
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