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ABSTRACT 

THE EFFECT OF TALLOW AS LIPASE INDUCER ON Aspergillus niger 
COUNTS, LIPOLITIC ACTIVITY AND LIPASE YIELD 

 
 

 This research was carried out since June until July 2008 in the Milk Pilot 
Plant Laboratory Animal Husbandry Faculty, Biomolecular Laboratory 
Mathematic and Science Faculty University of Brawijaya and Chemical 
Laboratory Mathematic and Science Faculty University of Muhammadiyah 
Malang. 
 This research was purposed to understand the effect of tallow addition 
with different concentration as lipase A. niger inducer in term of A. niger counts, 
lipolitic activity and lipase yield. 
 The result showed that tallow addition as inducer in the lipase A. niger 
production didn’t give a significant effect on A. niger counts                              
(5.3 x 107 – 1.7 x 108 cfu/gram), in the medium. Tallow addition gave a highly 
significant effect on lipolytic activity and yield of lipase A. niger. Lipolytic 
activity ranged between 32.0354 – 53.1197 U/mg protein, while the yield of lipase 
was 6.6418  – 7.8941 µg/ml. 
 The conclusion of this research was addition of tallow for 8% as the lipase 
inducer of A. niger at lipase production was  more effective to obtain the optimal 
result. 
 
Keywords : Tallow, lipase, inducer, Aspergillus niger   
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RINGKASAN 

PENGARUH PENAMBAHAN LEMAK SAPI SEBAGAI PENGINDUKSI 
LIPASE TERHADAP JUMLAH  Aspergillus niger, AKTIVITAS 

 DAN PRODUKSI LIPASE 
 

 Penelitian telah dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 
Fakultas Peternakan, Laboratorium Biologi Molekuler Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Brawijaya dan Laboratorium Kimia 
Fakultas MIPA Universitas Muhammadiyah Malang pada bulan Juni-Juli 2008. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan 
berbagai konsentrasi lemak sapi sebagai penginduksi lipase ditinjau dari jumlah  
A. niger, aktivitas dan produksi lipase yang dihasilkan. 

Materi penelitian adalah biakan A. niger, dedak padi dan lemak sapi 
sebagai bahan penginduksi. Metode penelitian adalah percobaan menggunakan 
rancangan acak lengkap (RAL) dengan tiga perlakuan yaitu tanpa penambahan 
lemak sapi, penambahan 4% lemak sapi (w/w) dan penambahan 8% lemak sapi 
(w/w), serta diulang tiga kali. Variabel penelitian meliputi jumlah A. niger, 
aktivitas lipase dan produksi lipase. Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik 
ragam, dan apabila antar perlakuan menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05), 
maka dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil (BNT). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan lemak sapi sebagai 
bahan penginduksi pada produksi lipase A. niger tidak memberikan pengaruh 
yang nyata pada jumlah A. niger (5,3 x 107 – 1,7 x 108 cfu/gram) dalam media 
fermentasi. Penambahan lemak sapi memberikan pengaruh yang sangat nyata 
pada aktivitas dan produksi lipase A. niger. Aktivitas lipase berkisar antara   
32,0354 - 53,1197 U/mg protein, sedangkan produksi lipase sebesar 6,6418 – 
7,8941 µg/ml. 
 Disimpulkan bahwa penambahan lemak sapi sebagai bahan penginduksi 
lipase mampu meningkatkan aktivitas dan produksi lipase, namun pengaruhnya 
cenderung menurunkan jumlah A. niger. Penggunaan lemak sapi optimum 
diperoleh pada konsentrasi penambahan sebanyak 8% dengan aktivitas lipase 
tertinggi yaitu 53,1197 U/mg protein. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Enzim merupakan katalisator dari suatu sistem biologi yang dapat 

mengkatalisis suatu reaksi secara spesifik. Penggunaan enzim ditujukan untuk 

peningkatan nilai ekonomis produk, peningkatan mutu produk, peningkatan 

citarasa dan aroma. Suhartono (2000) menyatakan bahwa pengguna utama enzim 

adalah industri pangan (45 persen), detergen (34 persen), tekstil (11 persen), kulit 

(3 persen), pulp dan kertas (1,5 persen), serta bidang diagnostik dan medis       

(5,5 persen). Peningkatan kuantitas enzim yang diperdagangkan mencapai         

10-15 % per tahun. Pertumbuhan ini dimungkinkan dengan meningkatnya produk 

enzim baru dan jenis aplikasinya berkaitan dengan meningkatnya era 

industrialisasi.  

Lipase adalah enzim yang bekerja dalam hidrolisis lemak dan minyak, 

secara fisiologi enzim tersebut mempunyai peranan penting dalam pencernaan 

intraluminar trigliserida suatu bahan pangan karena aktivitas molekulnya yang 

tinggi (Muchtadi, Palupi dan Astawan, 1992). Enzim lipase banyak menarik 

perhatian pada dekade ini karena aplikasinya yang luas dalam berbagai industri 

baik pangan maupun non pangan (William and Goldberg, 1991). Enzim lipase 

dapat diperoleh dari beberapa jaringan mamalia, bahan-bahan nabati dan 

mikroorganisme.  

Kapang dikenal luas sebagai sumber lipase terbaik dan banyak digunakan 

dalam industri makanan. Aspergillus niger merupakan salah satu kapang 
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penghasil lipase yang paling banyak diketahui (Fallony, Armas, Mendoza and 

Hernandez, 2006). Lipase dari mikroorganisme lebih disukai karena mudah 

diproduksi dalam skala besar, spesifik dan biaya produksi yang lebih murah 

(Mala, Kamini and Puvanakrishnan, 2001). Produksi enzim lipase dapat 

menggunakan berbagai substrat di antaranya adalah dedak padi.  

Dedak padi merupakan hasil samping dari penggilingan gabah menjadi 

beras. Dedak padi mengandung paling tidak 65% dari zat gizi mikro penting yang 

terdapat dalam beras. Dedak mempunyai potensi gizi yang baik karena banyak 

mengandung komponen tanaman bermanfaat yang biasa disebut sebagai 

fitokimia, vitamin, mineral, asam amino, asam lemak esensial dan antioksidan 

(tocopherol, oryzanol dan tocotrienol) (Hariyadi, 2006). Komposisi dedak padi 

tersebut memungkinkan terdapatnya peluang untuk memanfaatkan dedak padi 

sebagai substrat dalam produksi lipase A. niger. 

Substrat yang digunakan dalam produksi lipase A. niger berpengaruh 

penting dalam proses fermentasi. Pada media fermentasi, selain substrat utama 

dapat ditambahkan substrat penginduksi agar diperoleh hasil yang optimal. 

Fallony et al., (2006) menyatakan bahwa produksi lipase A. niger pada kultur 

media dengan penambahan lipid sebagai sumber karbon lebih baik dibandingkan 

dengan kultur media tanpa penambahan lipid. Lemak sapi yang merupakan hasil 

samping dari rumah potong sapi adalah sumber karbon yang murah dan mudah di 

dapat sehingga dapat digunakan sebagai substrat penginduksi dalam produksi 

lipase A. niger.  

Produksi lipase oleh mikroorganisme dapat menggunakan dua metode 

yaitu metode solid substrate fermentation (SSF) dan metode submerged 
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fermentation (SmF) (Khasmiri, Adnan and Butt, 2006). Metode SSF memiliki 

aplikasi yang luas pada industri produksi enzim mikroorganisme. Beberapa jenis 

substrat padat dapat digunakan untuk produksi enzim seperti pada enzim selulase, 

amilase dan pektinase serta lipase (Attiya and Ashour, 2002).  

Bahan penginduksi yang digunakan dalam proses produksi lipase 

merupakan salah satu substrat yang dapat merangsang pembentukan enzim untuk 

hasil yang optimal. Pada penambahan minyak zaitun sebanyak 2% pada media 

SSF diperoleh aktivitas lipase A. niger optimum yaitu sebesar 4,8 IU/ml (Fallony 

et al., 2006). Penambahan minyak zaitun sebanyak 2% dapat meningkatkan 

aktivitas lipase A. niger spesifik sebanyak 51% (Pera, Romero, Baigori and 

Castro, 2006). Menurut Mala, Edwinouver, Kamini dan Puvanakrishan (2007), 

penambahan substrat lemak nabati sebanyak 25% pada media SSF dapat 

meningkatkan aktivitas lipase A. niger sebesar 36% dibandingkan dengan media 

SSF tanpa penambahan lemak nabati. Beberapa hasil penelitian tersebut 

menjelaskan pentingnya penambahan bahan penginduksi pada produksi lipase, 

oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai berbagai konsentrasi 

penambahan lemak sapi sebagai bahan penginduksi dalam proses produksi lipase 

A. niger. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Penambahan lemak sapi dalam produksi lipase A. niger akan 

mempengaruhi hasil akhir produk, sehingga perlu diketahui bagaimanakah 

pengaruh penambahan berbagai konsentrasi lemak sapi sebagai penginduksi lipase 

ditinjau dari jumlah A. niger, aktivitas dan produksi lipase yang dihasilkan. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan berbagai 

konsentrasi lemak sapi sebagai penginduksi lipase terhadap jumlah A. niger, 

aktivitas dan produksi lipase yang dihasilkan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat Penelitian adalah : 

1. Mampu memenuhi kebutuhan enzim lipase dari A. niger menggunakan 

lemak sapi dan dedak padi. 

2. Memanfaatkan hasil samping rumah pemotongan hewan berupa lemak 

sapi sebagai bahan penginduksi. 

3. Memanfaatkan hasil samping penggilingan padi berupa dedak padi sebagai 

media fermentasi. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Aspergillus niger merupakan salah satu spesies yang paling umum dan 

mudah diidentifikasi dari genus Aspergillus, famili Moniliaceae, ordo Monoliales 

dan kelas Fungi imperfecti (Anonymous, 2007). Kebanyakan kapang bersifat 

mesofilik, yaitu tumbuh baik pada suhu kamar. Suhu pertumbuhan optimum untuk 

kebanyakan kapang adalah 25-300C, tetapi beberapa dapat tumbuh pada suhu 35-

370C atau lebih tinggi (Fardiaz, 1992). Aspergillus niger merupakan salah satu 

penghasil lipase yang paling banyak diketahui (Fallony et al., 2006). 

Aspergillus niger dalam pertumbuhannya berhubungan langsung dengan 

zat makanan yang terdapat dalam substrat dalam media fermentasi, molekul 
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sederhana yang terdapat di sekeliling hifa dapat langsung diserap sedangkan 

molekul yang lebih kompleks harus dipecah dahulu sebelum diserap ke dalam sel, 

dengan menghasilkan beberapa enzim ekstraseluler.  Bahan  organik  dari  

substrat  digunakan oleh A. niger  untuk aktivitas transpor molekul, pemeliharaan 

struktur sel dan mobilitas sel (Anonymous, 2007). 

Khasmiri et al., (2006) menyatakan bahwa terdapat dua metode fermentasi 

yaitu menggunakan metode solid substrate fermentation (SSF) dan metode 

submerged fermentation (SmF). Teknik SSF mempunyai beberapa kelebihan yaitu 

lebih ekonomis, media fermentasi lebih sederhana, hasil superior dan tidak 

memerlukan mesin yang rumit (Fallony et al., 2006). Pada teknik SSF dapat 

digunakan substrat yang berasal dari limbah pertanian dan pangan yang dihasilkan 

dalam jumlah sangat banyak dan biasanya banyak mengandung karbohidrat, yang 

dapat berperan sebagai substrat  untuk menghasilkan  senyawa kimia dan enzim 

Induktor (penginduksi) adalah suatu substrat yang dapat merangsang 

pembentukan enzim (Sumiarsih, 2003). Produksi lipase pada kultur media dengan 

penambahan lipid sebagai sumber karbon lebih baik dibandingkan dengan kultur 

media tanpa penambahan lipid (Fallony et al, 2006). Penambahan lemak sapi 

dalam proses produksi lipase diharapkan dapat meningkatkan jumlah A. niger, 

aktivitas dan produksi lipase yang dihasilkan. 

 

1.6. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini adalah adanya pengaruh penambahan berbagai 

konsentrasi lemak sapi sebagai penginduksi lipase terhadap jumlah A. niger, 

aktivitas dan produksi lipase yang dihasilkan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Enzim 

 Enzim merupakan katalisator dari suatu sistem biologi yang dapat 

mengkatalis suatu reaksi secara spesifik. Molekul ini akan meningkatkan dengan 

nyata kecepatan reaksi kimia spesifik daripada tanpa enzim yang berlangsung 

sangat lambat. Walaupun dalam jumlah sedikit enzim mempunyai kemampuan 

untuk mempercepat suatu reaksi kimia hingga 1012 – 1020 (Muchtadi dkk., 1992).  

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

besar dari katalisator sintetik. Spesifitas enzim sangat tinggi terhadap substratnya, 

enzim mempercepat reaksi kimia spesifik tanpa pembentukan produk samping 

dan molekul ini berfungsi pada keadaan suhu dan pH normal. Hanya sedikit 

katalisator non-biologi yang dilengkapi dengan sifat-sifat ini (Thenawidjaja, 

1995). 

Semua enzim adalah protein, tetapi tidak semua protein merupakan enzim 

sehingga enzim memiliki sifat yang mirip dengan protein. Enzim disintesis oleh 

sel biologi seluruh organisasi hidup dan terlibat dengan reaksi kimia metabolisme 

(Stanbury and Whitaker, 1984). 

 

2.2. Lipase 

 Berdasarkan nomenklatur dari International Union of Biochemistry, lipase 

adalah enzim yang berfungsi untuk mengkatalis lemak atau triasilgliserida (TAG) 

menjadi diasilgliserida (DAG) dan free fatty acid (FFA) (Winarno, 2004). Lipase 
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(Triasil gliserol hidrolase) adalah enzim yang tersebar yang mengkatalisis 

hidrolisis lemak dan minyak (Reetz, 2002). 

 Berdasarkan spesifikasinya enzim lipase dibagi menjadi dua kelompok 

yaitu lipase non spesifik dan lipase spesifik. Lipase non spesifik dapat melepaskan 

asam lemak dari tiga posisi pada gliserida (Gambar 1), sehingga akan 

menghasilkan pemecahan yang sempurna dari molekul trigliserida menjadi 

gliserol dan tiga asam lemak. Lipase (1, 3) spesifik mampu melepaskan asam 

lemak hanya pada posisi 1 dan 3 dari gliserida, karena posisi 2 pada gliserida 

secara normal tidak stabil dan dapat mengalami perpindahan asil menjadi bentuk 

1,3 digliserida atau 1-monogliserida (Anonymous, 1999). 

 O       memecah disini 

R’      C       O       CH2 

                        O 

R”      C       O       CH 

           O 

R”’      C       O      CH2 

atau disini 

Gambar 1. Proses pemecahan trigliserida (Anonymous, 1999) 

 Hidrolisis oleh enzim lipase terjadi karena adanya peran residu asam 

amino yang menjadi sistem aktif enzim yaitu histidin, serin dan asam aspartat. 

Mekanisme hidrolisis oleh enzim lipase melalui dua tahap yaitu asilasi dan 

deasilasi. Pada tahap asilasi aspartat yang memiliki gugus karboksilat (-COOH) 

menjadi aktif dalam lingkungan hidrofob dan akan mempolarisasi histidin yang 

ada di dekatnya. Gugus histidin akan berperilaku sebagai basa dan akan menyerap 

proton dari gugus OH-  pada serin, sehingga oksigen menjadi nukleofilik, kuat dan 

menyerang gugus karbonil yang ada pada substrat menghasilkan produk dan asil 
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enzim. Tahap deasilasi adalah pelepasan produk yang serupa asam lemak bebas 

oleh enzim melalui mekanisme yang sama dengan asilasi. Aspartat yang aktif 

akan mempolarisasi histidin dan memprotonasi H2O. Hasil protonasi ini yaitu ion 

OH- yang menyerang gugus karbonil dari asil enzim dan akan menghasilkan suatu 

asam lemak bebas dan enzim bebas lemak kembali (Belitz and Grosch, 1999). 

 Pemisahan partikel dari larutan pada metode sentrifugasi merupakan 

operasi utama isolasi enzim lipase baik yang berasal dari hewan, tumbuhan 

maupun mikroorganisme. Sentrifugasi menyangkut pemisahan sel-sel dari 

medium biakan, pemisahan hancuran sel dan pengumpulan presipitat 

(Judoamidjojo, Darwis dan Said, 1992). Supernatan yang diperoleh setelah 

sentrifugasi masih merupakan ekstrak kasar. Ekstrak kasar merupakan larutan 

yang masih mengandung bahan pengotor yang berasal dari komponen atau 

senyawa lain di media produksi (Aunstrup, 1980).  

 Keberhasilan isolasi dan pengujian aktivitas enzim sangat tergantung pada 

kondisi sumber enzim, letak, bahan dan cara ekstraksi yang sesuai dengan sifat 

enzim (Rahayu, 1986). Lipase terdapat dalam bentuk terikat dalam sel dan dapat 

diproduksi secara ekstraseluler (Akon, 1998). 

 

2.3. Aspergillus  niger 

Aspergillus niger (Gambar 2) merupakan salah satu spesies yang paling 

umum dan mudah diidentifikasi dari genus Aspergillus, famili Moniliaceae, ordo 

Monoliales dan kelas Fungi imperfecti. Aspergillus niger dapat tumbuh pada suhu 

35ºC-37ºC (optimum), 6ºC-8ºC (minimum), 45ºC-47ºC (maksimum) dan  

memerlukan oksigen yang cukup (aerobik). Aspergillus niger memiliki  bulu 
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dasar berwarna putih atau kuning dengan lapisan konidiospora tebal berwarna 

coklat gelap sampai  hitam (Anonymous, 2007). 

    

Gambar 2. Aspergillus niger (Anonymous, 2008) 

Kebanyakan kapang bersifat mesofilik, yaitu tumbuh baik pada suhu 

kamar. Suhu pertumbuhan optimum untuk kebanyakan kapang adalah 25-300C, 

tetapi beberapa dapat tumbuh pada suhu 35-370C atau lebih tinggi (Fardiaz, 

1992). Kapang dikenal luas sebagai sumber lipase terbaik dan banyak digunakan 

dalam industri makanan. Aspergillus niger merupakan salah satu penghasil lipase 

yang paling banyak diketahui (Fallony et al., 2006).  

Aspergillus niger dalam pertumbuhannya berhubungan langsung dengan 

zat makanan yang terdapat dalam substrat, molekul sederhana yang terdapat di 

sekeliling hifa dapat langsung diserap sedangkan molekul yang lebih kompleks 

harus dipecah dahulu sebelum diserap ke dalam sel, dengan menghasilkan 

beberapa enzim  ekstraseluler.  Bahan  organik  dari  substrat  digunakan  oleh     

A. niger  untuk aktivitas transpor molekul, pemeliharaan struktur sel dan mobilitas 

sel (Anonymous, 2007). Putranto, Santoso, Panji, Suharyanto dan Budiani (2006) 

menyatakan bahwa kapang merupakan mikroorganisme yang 80% kebutuhan 

substratnya dipenuhi oleh makromolekul yang memiliki rantai karbon. 

Konidia 

Sterigma 

Konidiofor 
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Setiap pertumbuhan mikroorganisme dalam suatu medium terdapat fase-

fase atau tahapan pertumbuhan, tahapan tersebut antara lain fase lag, 

eksponensial, stasioner dan kematian. Fase lag adalah kondisi bakteri yang baru 

saja diinokulasikan atau dibiakkan dalam medium. Fase eksponensial adalah fase 

bakteri melakukan pembelahan secara biner. Fase stasioner adalah fase bakteri 

sudah tidak melakukan pembelahan lagi. Penyebab utama fase tersebut antara lain 

yaitu ketidaktersediaan nutrien, penumpukan metabolit penghambat dan produk 

akhir serta kekurangan ruang gerak. Keterlanjutan dari fase stasioner adalah fase 

kematian (Dhanang, 2008). Dinata (2004) menyatakan bahwa awal fase stasioner 

pada kapang terjadi antara 66 jam sampai dengan 102 jam waktu fermentasi. 

 

2.4. Lemak Sapi 

 Lemak merupakan komponen utama dalam zat makanan selain karbohidrat 

dan protein, yang berfungsi sebagai sumber energi utama. Lemak memiliki 

struktur yang spesifik, yaitu memiliki gugus hidrokarbon hidrofobik (Gambar 3) 

yang banyak sekali, dan hanya sedikit gugus hidrokarbon hidrofil, sehingga dalam 

satu rantai karbon terdapat dua sifat yang berbeda, yaitu sifat hidrofobik pada 

gugus hidrokarbonnya dan sifat hidrofilik pada karboksilnya. 

  Hidrofobik    Hidrofilik 

-CH2 - CH2 - CH2-CH2 - CH2 - CH2 – COO – 

Gambar 3. Sifat struktur lemak yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam 
pelarut non polar (Fessenden and Fessenden, 1997). 

 
Lemak didefinisikan sebagai ester yang dibentuk dari penyatuan alkohol 

trihidroksi gliserol dan tiga molekul asam lemak. Lemak sapi terutama terdiri dari 

asam lemak jenuh yang berbentuk padat pada suhu kamar (Saerang, 2003). Lemak 
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sapi sering juga disebut tallow. Hattabs (1989) menyatakan bahwa tallow sebagai 

lemak asal hewan mempunyai titik cair 400C dan pada suhu kamar berbentuk 

padat, sedangkan lemak hewan yang mempunyai titik cair di bawah 400C disebut 

gease.  

Lemak sapi tersusun dari asam lemak dengan kombinasi asam lemak jenuh 

dan asam lemak tak  jenuh yang berbeda (Belitz and Grosch, 1999). Secara umum 

susunan asam lemak yang terdapat pada lemak sapi dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Macam-macam asam lemak pada lemak sapi 

Asam Lemak Jumlah Atom 
Karbon 

Jumlah % 

Miristat 
Miristikotelat 
Pentadekanoat 
Pentadekenoat 
Palmitat 
Palmitikoleat 
Heptadekanoat 
Heptadekenoat 
Stearat 
Oleat 
Linoleat 
Linolenat 

C 14: 0 
C 14: 1 
C 15: 0 
C 15: 1 
C 16: 0 
C 16: 1 
C 17: 0 
C 17: 1 
C 18: 0 
C 18: 1 
C 18: 2 
C 18: 3 

3,1 
1,0 
0,5 
0,2 

25,8 
4,3 
1,2 
0,8 

20,4 
39,1 
2,3 
1,3 

Total asam lemak jenuh  51,0 
Total asam lemak tak jenuh  49,0 

Sumber : Bisplinghoff (1993) 

Pada sapi lebih dari 50% lemaknya tersusun atas asam lemak jenuh, yaitu 

asam palmitat dan asam stearat (Lee, Foglia and Oh, 2002). Jay (1992) 

menyatakan bahwa asam lemak C12-16 dapat berfungsi sebagai bahan antimikroba.  

Trigliserida disebut sederhana apabila triester yang terdiri dari gliserol dan 

tiga molekul asam lemak yang sama (Belitz and Grosch, 1999). Trigliserida 

dalam lemak sapi merupakan ester dari gliserol dan asam lemak rantai panjang 
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yang menentukan wujud dari trigliserida (Wilbraham dan Matta, 1992). 

Persamaan pembentukan trigliserida dapat dilihat pada Gambar 4.  

 

Gambar 4. Persamaan umum pembentukan trigliserida (Winarno, 2004). 

  

2.5. Dedak Padi 

 Dedak padi merupakan hasil samping penggilingan gabah menjadi beras 

yang diperoleh dari lapisan luar karyopsis beras. Adanya kulit ari atau lapisan 

coklat yang menyelimuti biji beras inilah yang disebut sebagai dedak atau bekatul 

padi. Penggilingan 1 ton gabah menghasilkan dedak sebanyak 60-80 kg 

(Ardiansyah, 2006). 

 Dedak padi mengandung paling tidak 65% dari zat gizi mikro penting 

yang terdapat dalam beras. Dedak mempunyai potensi gizi yang luar biasa karena 

banyak mengandung komponen tanaman bermanfaat yang biasa disebut sebagai 

fitokimia, vitamin, mineral, asam amino, asam lemak esensial dan antioksidan 

(tocopherol, oryzanol dan tocotrienol) (Hariyadi, 2006). Kandungan lipid 

(minyak) dalam dedak padi sekitar 15-23% (Anonimous, 2008).�Dedak padi juga 

mengandung enzim lipase yang dapat menyebabkan dedak mudah tengik 

(Putrawan, 2006).  
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2.6. Lipase Aspergillus niger 

2.6.1. Produksi Lipase Aspergillus niger 

Proses fermentasi yang baik dapat diperoleh dengan memperhatikan 

peramuan medium fermentasi. Komponen dalam medium harus memenuhi 

kebutuhan dasar untuk membentuk sel dan metabolit, serta mampu memberikan 

energi yang cukup bagi suatu proses biosintesis dan pemeliharaan sel (Stanbury 

and Whitaker, 1984). Rahman (1992) menyatakan bahwa seluruh mikroorganisme 

memerlukan air, sumber energi, karbon, nitrogen, mineral dan beberapa vitamin 

serta oksigen bila mikroorganisme bersifat aerobik. 

Khasmiri et al., (2006) menyatakan bahwa terdapat dua metode fermentasi 

yaitu menggunakan metode solid substrate fermentation (SSF) dan metode 

submerged fermentation (SmF). Teknik SSF mempunyai beberapa kelebihan yaitu 

lebih ekonomis, media fermentasi lebih sederhana, hasil superior dan tidak 

memerlukan mesin yang rumit, namun mempunyai kekurangan yaitu jarang ada 

mikroorganisme yang dapat tumbuh dalam kondisi terbatas, kesulitan 

pengontrolan dan monitoring parameter seperti suhu, pH, kelembaban dan aliran 

udara (Fallony et al., 2006). 

Limbah pertanian dan pangan dihasilkan dalam jumlah yang sangat 

banyak, dan biasanya  banyak mengandung karbohidrat, yang dapat berperan 

sebagai substrat  untuk menghasilkan senyawa kimia dan enzim dengan teknik 

SSF. Substrat padat tidak hanya berperan dalam mensuplai nutrien tetapi juga 

berperan sebagai sisi pengikat sel mikroorganisme, dan faktor lain seperti  ukuran 

partikel dan kadar air/aktifitas air (Longo and Sanroman, 2006).  
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Komposisi medium pada akhirnya mempengaruhi protein apa yang 

diproduksi di dalam sel, oleh karena itu pemilihan medium untuk enzim tertentu 

berperan penting untuk menentukan protein yang diinginkan (Fressner, 2000). 

Keseimbangan antara produksi enzim dengan komponen yang tidak terpakai di 

akhir proses fermentasi dipengaruhi oleh interaksi antara jenis mikroorganisme, 

tipe komponen medium, peralatan fermentasi, kondisi proses dan waktu 

fermentasi (Aunstrup, 1980). Faktor terpenting yang mempengaruhi pertumbuhan 

mikroorganisme adalah nilai aktivitas air (Aw) (Purnomo, 1995). Anonymous 

(2009) menyatakan bahwa asam lemak tersusun oleh gugus -OH dan -NH2 yang 

dapat menyebabkan ikatan hidrogen dengan air  

Induktor (penginduksi) adalah suatu substrat yang dapat merangsang 

pembentukan enzim (Sumiarsih, 2003). Produksi lipase pada kultur media dengan 

penambahan lipid sebagai sumber karbon lebih baik dibandingkan dengan kultur 

media tanpa penambahan lipid. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas lipase 

meningkat dengan adanya penambahan lipid sebagai penginduksi pada media 

fermentasi (Fallony et al., 2006). Produksi lipase oleh kapang terjadi ketika 50% 

kandungan karbon dalam media fermentasi telah dikonsumsi (Alonso, Olivera, 

Dellamora-Ortiz and Pereira-Meirelles, 2005). 

 

2.5. Aktivitas Lipase Aspergillus niger 

 Aktivitas enzim menurut Winarno (1984) adalah jumlah mol substrat 

diubah oleh enzim tersebut per menit per gram atau jumlah berat tertentu bahan 

yang digunakan untuk enzim. Aktivitas enzim spesifik dapat didefinisikan sebagai 

jumlah mol substrat yang diubah per menit per mg protein enzim. 
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Keberadaan enzim dalam suatu ekstrak dapat ditentukan dengan 

mendeteksi aktivitas katalitiknya. Kecepatan reaksi substrat yang dikatalisis oleh 

enzim dapat ditentukan secara kuantitatif, yang dinyatakan sebagai aktivitas 

enzim. Aktivitas enzim ini ditentukan berdasarkan kecepatan penguraian substrat 

maupun kecepatan pembentukan produk dan dinyatakan dalam �mol substrat 

yang terurai atau produk yang terbentuk dalam satuan waktu tertentu (Fox and 

Mc. Sweeney, 1991).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim antara lain suhu, pH, 

konsentrasi enzim dan substrat. Kecepatan reaksi akan meningkat dengan 

meningkatnya suhu reaksi (Hill, Ghannouchi and Garcia, 2001). Aktivitas enzim 

sangat dipengaruhi oleh sumber (mikroorganisme) dan substrat yang digunakan 

sedangkan kondisi optimumnya dipengaruhi oleh jenis media uji yang digunakan 

(Kombong, 2004). 

Aktivitas lipase maksimal diperoleh pada fase stasioner, ketika hampir 

seluruh lemak pada media fermentasi telah dikonsumsi oleh mikroorganisme 

(Alonso et al., 2005). Lipase A. niger mempunyai aktivitas optimal pada pH 7,0 

dan suhu 37°C, dan stabil pada kisaran pH 4,0-10,0 dan suhu 4-50°C (Kamini, 

Mala and Puvanakrishnan, 1998).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan, Laboratorium Biologi Molekuler Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Brawijaya dan Laboratorium Kimia 

Fakultas MIPA Universitas Muhammadiyah Malang pada bulan Juni-Juli 2008. 

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Bahan Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah biakan A. niger yang 

diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. 

Bahan untuk proses produksi enzim lipase : dedak padi yang diperoleh dari 

penggilingan beras di Kota Malang, NaH2PO4 (E.Merck, Jerman), KH2PO4 

(E.Merck, Jerman), MgSO4.7H2O (E.Merck, Jerman), CaCl2  (E.Merck, Jerman), 

(NH4)2 SO4 (E.Merck, Jerman), NH2CONH2 (E.Merck, Jerman), glukosa 

(E.Merck, Jerman) dan Tween 80 (E.Merck, Jerman) serta lemak sapi yang 

diperoleh dari Pasar Besar Malang. Bahan untuk analisa : coomassie brilliant blue 

G250 (E.Merck, Jerman), etanol 96% (E.Merck, Jerman), asam fosfat dan akuades 

yang diperoleh dari Laboratorium Biologi Molekuler Universitas Brawijaya, 

Potato Dextrose Agar (PDA) (E.Merck, Jerman), pepton (Oxoid), merckcognost@ 

(E.Merck, Jerman), Bovine Serum Albumin (BSA) (E.Merck, Jerman). 
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3.2.2. Alat-alat 

 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: timbangan analitik 

(Mettler AJ150), pH meter (Schoot Gerate CG-804), lemari pendingin (Mitsubishi 

MR-173 P6), pipet mikro (Gilson, tipe Y62463E, Prancis), hot plate stirrer 

(Ikamag RET), autoklav (tipe HL-36Ae Hirayama Manufacturing Corporation, 

Jepang), sentrifugator (Hettich mikro 22R), spektrofotometer (Thermospectronic 

Genesys-10UV, Jerman), inkubator (WTB binder tipe 53, Jerman), oven 

(Memmert, Jerman), oven semi vakum (WTB binder tipe 53, Jerman), colony 

counter (Stuart Scientific, Greet Britian), vortex-mixer (D.S. Instruments tipe 

VW-2000, Taiwan) dan beberapa alat gelas yang biasa digunakan di laboratorium. 

 

3.3. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental 

dan rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) 

dengan tiga perlakuan dan tiga kali ulangan. Ketiga perlakuan yang dicobakan 

yaitu P0 (tanpa penambahan lemak sapi); P1 (penambahan 4% lemak sapi (w/w)) 

dan P2 (Penambahan 8% lemak sapi (w/w)).  

 

3.4. Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian yang dilakukan meliputi : 

a. Pengujian jumlah A. niger dengan pendekatan metode hitungan cawan 

menurut Waluyo (2008) dapat dilihat pada Lampiran 1. 

b. Pengujian aktivitas lipase menurut Hoffman dan Weiss (1980) dapat dilihat 

pada Lampiran 2. 



 
 

18 

c. Pengujian produksi lipase menurut Bradford (1979) dapat dilihat pada 

Lampiran 3. 

 

3.5. Analisis Data 

 Data hasil pengamatan yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam. 

Apabila antara perlakuan menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05), 

dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil (BNT) (Yitnosumarto, 1993).  

 

3.6. Pelaksanaan Penelitian 

3.6.1. Penyiapan Kultur Spora A. niger (Wisastra, 2005) yang Dimodifikasi : 

Penyiapan kultur dilakukan dengan teknik agar miring menggunakan 

media PDA yang dipadatkan di dalam tabung reaksi. Media PDA disterilisasi 

pada suhu 121 0C, 1,5 atm selama 15 menit. Penyiapan kultur spora dilakukan 

dengan menumbuhkan kembali kultur stok A. niger pada media PDA steril dan 

diinkubasi selama 120 jam sampai diperoleh miselia dan spora yang berwarna 

kehitam-hitaman. Setelah selesai masa inkubasi, kultur dicuci dengan 5 ml larutan 

tween 80 0,01% steril. Suspensi dikumpulkan dan disentrifugasi pada kecepatan 

3000 rpm selama 15 menit. Supernatan dibuang, spora disuspensikan lagi dengan 

tween 80 0,01% steril, sehingga mengandung 1 x 107 spora per ml. 

 

3.6.2. Produksi Enzim Lipase A. niger  (Fallony et al., 2006) yang 
Dimodifikasi : 

 Lipase A. niger dipersiapkan dengan cara menginokulasikan spora A. niger 

di dalam media fermentasi. Media fermentasi disiapkan dari dedak padi dan 

larutan mineral dengan perbandingan 1:1 serta ditambahkan lemak sapi sesuai 
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dengan perlakuan (0%,4% dan 8%). Larutan mineral terdiri dari (dalam g/L) : 

NaH2PO4 12; KH2PO4 2; MgSO4.7H2O 0,3; CaCl2 0,25; (NH4)2 SO4 15; 

NH2CONH2 6,8; glukosa 40. Medium disterilisasi pada suhu 1210C, 1,5 atm 

selama 15 menit. Setelah dingin, kultur A. niger diinokulasikan pada media 

fermentasi sebanyak 5 ml sehingga mengandung 5 x 107 spora, kemudian 

diinkubasi pada suhu 30 0C selama 7 hari. Hasil fermentasi diekstraksi dengan 

500 ml akuades steril dan dilakukan pengadukan selama 30 menit pada suhu 

ruang untuk memaksimalkan hasil ekstraksi enzim. Hasil ekstraksi kemudian 

disaring, filtrat yang diperoleh kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 3000 

rpm selama 30 menit. Supernatan yang diperoleh disaring dengan kertas Whatman 

42 hingga didapatkan ekstrak kasar enzim lipase (Gambar 5).  

 

3.6.3. Jumlah Aspergillus  niger  dengan Pendekatan Metode Hitungan 
Cawan  (Waluyo, 2008) 

 
 Jumlah A. niger ditentukan dengan pendekatan metode hitungan cawan 

menurut Waluyo (2008). Media fermentasi yang berumur 7 hari diambil sebanyak 

5 g kemudian dilakukan pengenceran menggunakan pepton steril 0,1% sebanyak      

45 ml, larutan ini merupakan pengenceran 10-1. Pengenceran kedua dilakukan 

dengan mengambil 1 ml larutan pada pengenceran 10-1 yang ditambahkan pada    

9 ml pepton steril 0,1%. Pengenceran selanjutnya dilakukan dengan cara yang 

sama sampai dengan seri pengenceran 10-8. Tahap selanjutnya dari hasil seri 

pengenceran 10-6, 10-7 dan 10-8 diambil masing-masing sebanyak satu ml dan  

dimasukkan ke dalam cawan petri, untuk satu perlakuan masing-masing 

digunakan dua cawan (duplo). Media PDA steril sebanyak 10-12 ml dituangkan 

kedalam cawan petri tersebut dan digoyang pelan-pelan sampai media tercampur 
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merata, kemudian dibiarkan sampai membeku. Cawan petri kemudian 

dimasukkan dengan posisi terbalik dalam inkubator pada suhu 370C selama 3 hari. 

Pertumbuhan koloni dicatat setelah 3 hari pada setiap cawan.  Angka TPC dalam 

1 gram diperoleh dengan mengalikan jumlah koloni rata-rata dengan faktor 

pengenceran yang digunakan dalam satuan colony forming unit/g (CFU/g) atau 

koloni/g. Tahapan perhitungan TPC dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Dedak Padi 
                 

              Analisa Proksimat 
Ditimbang 

 
 
Ditambah larutan mineral yang mengandung NaH2PO4 12 g/l; KH2PO4 2 g/l; MgSO4.7H2O 0,3 g/l; 

CaCl2 0,25 g/l; (NH4)2 SO4 15 g/l;  NH2CONH2 6,8 g/l; glukosa 40 g/l. dengan perbandingan 
dedak padi : larutan mineral 1:1 (w/v). Masing-masing perlakuan digunakan 25 gr dedak padi dan 

25 ml larutan mineral. 
 
 

Ditambah lemak sapi dengan konsentrasi 0%; 4%; dan 8% 
 

Disterilisasi pada suhu 1210C, 1,5 atm selama 15 menit kemudian dinginkan sampai suhu 25-300C 
 
 

Diinokulasikan kultur spora A. niger sebanyak 5 ml yang mengandung 1 x 107 spora/ml dan 
kemudian diinkubasi pada suhu 30 0C selama 7 hari 

 
 

Dipanen  
Analisa Jumlah A. niger 

 
Diekstraksi dengan 500 ml akuades steril kemudian disentrifugasi pada kecepatan 3000 rpm 

selama 30 menit 
 

Disaring 

 
 
 

Ekstrak kasar enzim lipase 
  
Analisa: 
1.Produksi lipase 
2. Aktivitas lipolitik 

Gambar 5. Diagram Alir Produksi Ekstrak Kasar Enzim Lipase A. niger (Fallony 
et al., 2006).    
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3.6.4. Uji Aktivitas Lipase (Hoffman and Weiss 1980) 

 Uji aktivitas lipase dilakukan dengan menggunakan kits lipase komersial 

merckocnost@ (E. Merck, Jerman) dengan menggunakan metode semikuantitatif 

menurut Hoffman dan Weiss (1980), lipase bekerja dalam membebaskan asam 

lemak dapat merubah warna pada indikator pH. Aktivitas lipase diukur dengan 

spektrofotometer, absorbansi diukur pada panjang gelombang 334 nm. Aktivitas 

lipase diperoleh secara cepat dalam unit per liter (U/L), kemudian di konversikan 

ke dalam unit per miligram protein (U/mg protein) untuk keakuratan data. Satu 

unit lipase didefinisikan sebagai pembebasan 1�mol asam lemak per menit pada 

suhu 250C. 

 

3.6.5. Produksi Lipase (Bradford, 1979)  

 Metode pengujian produksi lipase menggunakan pengujian protein terlarut 

menurut Bradford (1979). Pada metode ini diukur banyaknya protein dalam suatu 

ekstrak kasar enzim. Stanbury dan Whitaker (1984) menyatakan bahwa semua 

enzim adalah protein, tetapi tidak semua protein merupakan enzim sehingga 

enzim memiliki sifat yang mirip dengan protein. Satu ml enzim ditambah dengan 

5 ml pereaksi Bradford, yaitu 100 mg coomassie brilliant blue G250 dilarutkan 

dalam 50 ml etanol. Larutan tersebut dicampur dengan 100 ml asam fosfat 85% 

dan diencerkan dengan akuades sampai volume 1000 ml. Larutan kemudian 

disaring menggunakan kertas saring dan dimasukkan dalam botol gelap. 

Campuran enzim dengan pereaksi Bradford dibiarkan pada suhu ruang selama 10 

menit. Campuran tersebut kemudian diuji menggunakan spektrofotometer, 

absorbansi diukur pada panjang gelombang maksimum BSA (590 nm). 
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3.7. Batasan Istilah 

Lemak sapi :  Lipid  dalam  bentuk  padat  pada  suhu  kamar  dan 

memiliki titik cair 400C yang  berasal dari bagian 

visceral sapi.  

Penginduksi : Suatu substrat yang digunakan untuk dapat merangsang 

pembentukan enzim yang dikehendaki. 

Jumlah Aspergillus niger : Jumlah total A. niger dihitung dengan menggunakan 

pendekatan metode hitungan cawan (Waluyo, 2008). 

Kata “pendekatan” digunakan karena koloni yang 

dihitung pada cawan merupakan sebuah koloni yang 

sangat besar dan sulit dipisahkan. Untuk menghindari 

adanya koloni spora yang sangat besar digunakan vortex 

mixer pada saat penanaman. Pada kenyataannya, 

penggunaan vortex mixer belum bisa memisahkan 

koloni, sehingga perlu dilakukan pemisahan dengan 

menggunakan enzim misalnya tripsin atau kitin. Dalam 

sebuah koloni sebaiknya hanya berkumpul beberapa sel 

yang tidak sengaja bergandengan. 

Aktivitas Lipase : Satu unit lipase didefinisikan sebagai pembebasan 

1�mol asam lemak per menit pada suhu 250C. 

Produksi Lipase : Jumlah enzim lipase pada suatu ekstrak kasar enzim 

lipase. Produksi lipase ditentukan berdasarkan jumlah 

protein dalam suatu cairan dengan menggunakan 

pengujian protein terlarut menurut Bradford (1979). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Penggunaan Lemak Sapi terhadap Jumlah Aspergillus niger 

 Hasil analisis ragam (Lampiran 4), menunjukkan bahwa penggunaan 

lemak sapi sebagai penginduksi pada produksi lipase A. niger tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) pada jumlah A. niger dalam media fermentasi. 

Rata-rata jumlah A. niger dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rata-rata jumlah A. niger dan hasil uji beda nyata terkecil (BNT) 

Perlakuan Jumlah (cfu/gram) 
Tanpa penambahan lemak sapi 
Penambahan lemak sapi 4% 
Penambahan lemak sapi 8% 

5,3 x 107  

1,7 x 108  
6,0 x 107  

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa pada hasil pengamatan rata-

rata jumlah A. niger bervariasi dan cenderung meningkat pada perlakuan 

penambahan lemak sapi sebanyak 4%, yaitu sebesar 1,7 x 108 cfu/gram. Jumlah    

A. niger yang bervariasi ini disebabkan oleh perbedaan persentase penambahan 

lemak sapi pada masing-masing perlakuan. Persentase penambahan lemak sapi 

yang berbeda ini dapat mempengaruhi ketersediaan asam lemak dan karbon pada 

media  fermentasi,  sehingga  dapat  mempengaruhi  pertumbuhan  A.  niger. 

Putranto dkk., (2006) menyatakan bahwa kapang merupakan mikroorganisme 

yang 80% kebutuhan substratnya dipenuhi oleh makromolekul yang memiliki 

rantai karbon. 

Lemak sapi sebagai substrat penginduksi merupakan faktor penting bagi 

pertumbuhan mikroorganisme dan sintesis produk metabolisme. Pada jumlah 
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penambahan lemak sapi yang optimum, mikroorganisme dapat tumbuh dan 

melakukan metabolisme sebaik-baiknya. Hasil pengamatan terhadap jumlah         

A. niger menunjukkan bahwa penambahan lemak sapi sebagai substrat 

penginduksi, optimum pada penambahan lemak sapi sebanyak 4%. Lemak pada 

sapi terdiri dari asam lemak rantai sedang dan rantai panjang (C14-C18). Jay (1992) 

menyatakan bahwa asam lemak C12-16 dapat berfungsi sebagai bahan antimikroba. 

Hal ini menyebabkan semakin banyak penambahan lemak sapi pada media 

fermentasi dapat menghambat pertumbuhan A. niger.  

Komponen dalam media fermentasi harus memenuhi kebutuhan dasar 

untuk membentuk sel dan metabolit, serta mampu memberikan energi yang cukup 

bagi suatu proses biosintesis dan pemeliharaan sel (Stanbury and Whitaker, 1984). 

Faktor terpenting yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme adalah nilai 

aktivitas air (Aw) (Purnomo, 1995). Semakin banyak penambahan lemak sapi 

dapat menurunkan nilai Aw pada media fermentasi. Anonymous (2009) 

menyatakan bahwa asam lemak tersusun oleh gugus -OH dan -NH2 yang dapat 

menyebabkan ikatan hidrogen dengan air sehingga dapat menurunkan nilai Aw. 

Hasil pengamatan morfologi secara makroskopis terhadap koloni A. niger yang 

tumbuh dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 6. Pengamatan makroskopis terhadap koloni A. niger  
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4.2. Pengaruh Penggunaan Lemak Sapi terhadap Aktivitas Lipase 
Aspergillus niger 

 Hasil analisis ragam (Lampiran 5), menunjukkan bahwa penggunaan 

lemak sapi sebagai penginduksi pada produksi lipase A. niger memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) pada aktivitas lipase A. niger. Rata-rata 

aktivitas lipase dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata aktivitas lipase dan hasil uji beda nyata terkecil (BNT) 

Perlakuan Aktivitas (U/mg Protein) 
Tanpa penambahan lemak sapi 
Penambahan lemak sapi 4% 

Penambahan lemak sapi 8% 

37,3468 a 

32,0354 a 
53,1197 b 

Keterangan: Superskrip (a, b) yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa penggunaan berbagai 

konsentrasi lemak sapi memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) pada 

aktivitas lipase. Pada uji BNT perlakuan tanpa penambahan lemak sapi memiliki 

notasi yang sama dengan perlakuan penambahan lemak sapi sebanyak 4%. Hal ini 

menunjukkan bahwa uji BNT pada kedua perlakuan tersebut  tidak berbeda nyata, 

sedangkan pada perlakuan penambahan lemak sapi sebanyak 8% memiliki notasi 

yang berbeda. Perbedaan notasi ini menunjukan bahwa pada perlakuan 

penambahan lemak sapi sebanyak 8% memiliki perbedaan yang sangat nyata 

dengan perlakuan tanpa penambahan lemak  sapi dan perlakuan penambahan 

lemak sapi 4% pada uji BNT.  

 Hasil pengamatan aktivitas lipase memiliki nilai yang bervariasi dan 

cenderung menurun pada penambahan lemak sapi sebanyak 4% pada media 

fermentasi yaitu sebesar 32,0354 U/mg protein. Penurunan aktivitas lipase ini 

dimungkinkan karena banyaknya enzim yang terbentuk selain enzim lipase, 
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mengingat mikroorganisme berpotensi memproduksi berbagai jenis enzim 

ekstraseluler seperti protease, lipase dan amilase.  

Aktivitas lipase maksimal diperoleh pada fase stasioner. Pada fase ini 

hampir seluruh lemak pada media fermentasi telah dikonsumsi oleh A. niger. Pada 

fase ini sudah tidak terjadi pembelahan, jumlah mikroorganisme yang hidup sama 

dengan mikroorganisme yang mati. Penurunan aktivitas lipase pada penambahan 

lemak sapi sebanyak 4% juga dapat disebabkan oleh jumlah A. niger dalam media 

fermentasi yang tinggi. Jumlah A. niger yang tinggi dapat menyebabkan perebutan 

nutrien serta penumpukan metabolit dan produk akhir yang dapat mempercepat 

fase stasioner. Dhanang (2008) menyatakan bahwa penyebab utama dari fase 

stasioner adalah ketidaktersediaan nutrien, penumpukan metabolit dan produk 

akhir serta kekurangan ruang gerak. Pada penelitian ini aktivitas lipase tertinggi 

diperoleh pada persentase penambahan lemak sapi sebanyak 8%, yaitu sebesar 

53,1197 U/mg protein. 

Pada penelitian ini, waktu fermentasi yang digunakan selama 168 jam. 

Semakin banyak penambahan lemak sapi pada medium fermentasi akan 

menyebabkan bergesernya waktu awal fase stasioner A. niger. Dinata (2004) 

menyatakan bahwa awal fase stasioner pada kapang terjadi antara 66 jam sampai 

dengan 102 jam waktu fermentasi.  

Fallony et al., (2006) menyatakan bahwa produksi lipase pada kultur 

media dengan penambahan lipid sebagai sumber karbon lebih baik dibandingkan 

dengan kultur media tanpa penambahan lipid. Aktivitas lipase meningkat dengan 

adanya penambahan lipid sebagai penginduksi pada media fermentasi.        

Rahayu (1986) menyatakan bahwa keberhasilan pengujian aktivitas enzim sangat 
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tergantung pada kondisi sumber enzim, letak, bahan dan cara ekstraksi yang 

sesuai dengan sifat enzim. Parameter-parameter yang mempengaruhi aktivitas 

enzim adalah konsentrasi enzim, pH, suhu, adanya aktivator (Hariyono, 1997) dan 

konsentrasi substrat yang digunakan (Hill et al., 2001) serta jenis media uji yang 

digunakan (Kombong, 2004).   

 

4.3. Pengaruh Penggunaan Lemak Sapi terhadap Produksi Lipase 
Aspergillus niger 

 Hasil analisis ragam (Lampiran 6), menunjukkan bahwa penggunaan 

lemak sapi sebagai bahan penginduksi memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) pada produksi lipase A. niger. Rata-rata hasil produksi lipase dapat 

dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Rata-rata produksi lipase dan hasil uji beda nyata terkecil (BNT) 

Perlakuan Jumlah (�g/ml) 
Tanpa penambahan lemak sapi 
Penambahan lemak sapi 4% 
Penambahan lemak sapi 8% 

6,6418 a 

7,8941 b 
6,6917 a 

Keterangan: Superskrip (a, b) yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa penggunaan berbagai 

konsentrasi lemak sapi memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap jumlah produksi lipase. Pada uji BNT perlakuan tanpa penambahan 

lemak sapi memiliki notasi yang sama dengan perlakuan penambahan lemak sapi 

sebanyak 8%. Hal ini menunjukkan bahwa uji BNT pada kedua perlakuan tersebut 

tidak berbeda nyata. Pada perlakuan penambahan lemak sapi sebanyak 4% 

memiliki notasi yang berbeda, hal ini menunjukkan bahwa perlakuan tersebut 
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memiliki perbedaan yang sangat nyata dengan perlakuan tanpa penambahan 

lemak sapi dan perlakuan penambahan lemak sapi sebanyak 8%.  

Lemak sapi merupakan faktor penting dalam produksi lipase oleh A. niger, 

karena mengandung karbon yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan sintesis 

produk metabolisme oleh A. niger. Produksi lipase oleh A. niger terjadi ketika 

50% kandungan karbon dalam media fermentasi telah dikonsumsi. Media 

fermentasi tanpa penambahan lemak sapi akan memproduksi lipase lebih cepat 

dibandingkan media dengan penambahan lemak sapi, akan tetapi produk akhir 

yang dihasilkan lebih sedikit karena tidak memiliki bahan penginduksi produksi 

lipase. Hasil pengamatan produksi lipase memiliki nilai yang bervariasi dan 

cenderung meningkat pada penambahan lemak sapi sebanyak 4% pada media 

fermentasi, yaitu sebesar 7,8941 �g/ml dan terjadi penurunan pada penambahan 

lemak sapi sebanyak 8%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh kandungan karbon 

pada media fermentasi lebih banyak pada penambahan lemak sapi sebanyak 8%, 

sehingga pada waktu fermentasi 168 jam belum terjadi produksi enzim yang 

optimal. 

Tingginya jumlah produksi lipase pada perlakuan penambahan lemak sapi 

sebanyak 4% antara lain juga disebabkan oleh mikroorganisme yang berpotensi 

memproduksi berbagai jenis enzim ekstraseluler seperti protease, lipase dan 

amilase. Fressner (2000) menyatakan bahwa komposisi medium pada akhirnya 

mempengaruhi protein apa yang diproduksi di dalam sel, oleh karena itu 

pemilihan medium untuk enzim tertentu berperan penting untuk menentukan 

protein yang diinginkan.  
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Penambahan lemak sapi pada produksi lipase A. niger  digunakan sebagai 

bahan penginduksi yang bertujuan untuk merangsang pembentukan enzim. 

Kandungan nutrien pada lemak terutama karbon dapat meningkatkan 

produktivitas enzim sehingga dapat meningkatkan enzim yang dihasilkan.  

Fallony et al., (2006) menyatakan bahwa A. niger merupakan kapang penghasil 

lipase ekstraseluler terbaik dengan penggunaan lipid sebagai bahan penginduksi.  

Produksi lipase pada penelitian ini diuji menggunakan pengujian protein 

terlarut. Metode ini mengukur banyaknya protein dalam suatu ekstrak kasar 

enzim, yaitu larutan yang masih mengandung bahan pengotor yang berasal dari 

komponen atau senyawa lain di media produksi. Stanbury dan Whitaker (1984) 

menyatakan bahwa semua enzim adalah protein, tetapi tidak semua protein 

merupakan enzim sehingga enzim memiliki sifat yang mirip dengan protein. 

Enzim disintesis oleh sel biologi seluruh organisasi hidup dan terlibat dengan 

reaksi kimia metabolisme. 

Teknik fermentasi juga berpengaruh terhadap jumlah produksi enzim 

selain dari jenis mikroorganisme penghasil dan bahan penginduksi yang 

digunakan. Fallony et al., (2006) menyatakan bahwa teknik SSF mempunyai 

beberapa kelebihan, yaitu lebih ekonomis, media fermentasi lebih sederhana, hasil 

superior dan tidak memerlukan mesin yang rumit. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Penambahan lemak sapi sebagai bahan penginduksi lipase memberikan 

pengaruh peningkatan jumlah A. niger, aktivitas dan produksi lipase. 

Penggunaan lemak sapi optimum diperoleh pada konsentrasi penambahan 

sebanyak 8%. 

2. Penambahan lemak sapi sebanyak 4% memberikan rata-rata nilai produksi 

lipase  dan jumlah A. niger  terbesar yaitu masing-masing sebanyak 7,8941 

�g/ml dan 1,7 x 108 cfu/gram. Penambahan lemak sapi sebanyak 8% 

memberikan rata-rata nilai aktivitas lipase tertinggi yaitu sebanyak 

53,1197 U/mg protein.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan untuk memanfaatkan 

lemak sapi sebagai bahan penginduksi pada produksi lipase dengan konsentrasi 

penambahan sebesar 8% pada media fermentasi, untuk memperoleh hasil yang 

optimal. Pada pengujian jumlah A.niger sebaiknya dilakukan pemisahan koloni 

menggunakan enzim misalnya enzim tripsin atau kitin sehingga diperoleh data 

yang lebih akurat. 
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Lampiran 1. Analisa Jumlah Aspergillus niger dengan Pendekatan Metode 
Hitungan Cawan (Waluyo, 2008) 

 

 Analisa jumlah A. niger ditentukan dengan pendekatan metode hitungan 

cawan menurut Waluyo (2008), tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Sampel padat sebanyak 5 gram diencerkan ke dalam larutan pepton 0,1% 

sebanyak 45 ml, larutan ini merupakan pengenceran 10-1. 

2. Pengenceran kedua dengan seri pengenceran 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 

dan 10-8 pada pepton 0,1% sebanyak 9 ml. 

3. Pipet 1 ml dari masing-masing pengenceran 10-6, 10-7 dan 10-8 ke dalam cawan 

petri, untuk satu perlakuan masing-masing digunakan dua cawan (duplo). 

4. Media PDA steril dituangkan ke dalam cawan petri sebanyak 10-12 ml. 

5. Cawan petri digoyang secara hati-hati, setelah tercampur merata maka 

dibiarkan membeku. 

6. Masukkan cawan petri dengan posisi terbalik ke dalam inkubator dengan suhu 

37 0C selama 3 hari. 

7. Catat pertumbuhan koloni pada setiap cawan yang mengandung koloni. 

8. Hitung angka TPC dalam 1 gram dengan mengalikan jumlah koloni rata-rata 

dengan faktor pengenceran yang digunakan dalam satuan colony forming 

unit/g (CFU/g) atau koloni/g. 

Laporan dari hasil analisis mikrobiologi dengan pendekatan metode hitungan 

cawan menggunakan suatu standar yang disebut standart plate count (SPC) 

sebagai berikut : 
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1. Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni 

antara 30-300; jika tidak ada yang memenuhi syarat dipilih yang jumlahnya 

mendekati 300. 

2. Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan satu kumpulan 

koloni besar dimana jumla koloninya diragukan dapat dihitung sebagai satu 

koloni. 

3. Satu deretan rantai koloni yang terlihat sebagai satu garis tebal dihitung 

sebagai satu koloni. 

4. Tidak ada koloni yang menutup lebih besar dari setengah luas cawan petri; 

koloni demikian dinamakan spreader. 

5. Perbandingan jumlah bakteri hasil pengenceran yang berturut-turut antara 

pengenceran yang lebih besar dengan pengenceran sebelumnya; jika sama 

atau lebih kecil dari 2 hasilnya dirata-rata. Tetapi bila lebih besardari 2 yang 

dipakai jumlah mikroba dari hasil pengenceran sebelumnya. 

6. Jika dengan ulangan hasilnya memenuhi syarat hasilnya dirata-rata. 

7. Hasil yang dilaporkan hanya terdiri dari dua angka yaitu angka pertama 

(satuan) dan angka kedua (desimal). Jika angka yang ketiga sama dengan 

angka lebih besar dari lima, harus dibulatkan satu angka lebih tinggi daripada 

angka kedua. 

8. Jika pada semua pengenceran dihasilkan kurang dari 30 koloni pada cawan 

petri, yang dihitung jumlah koloni pada pengenceran terendah. Hasilnya 

dilaporkan sebagai kurang dari 30 dikalikan dengan besarnya pengenceran, 

tetapi jumlah yang sebenarnya harus dicantumkan di dalam tanda kurung. 
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9. Jika pada semua pengenceran dihasilkan lebih dari 300 koloni, yang dihitung 

jumlah koloni pada pengenceran yang tertinggi. Hasilnya dilaporkan sebagai 

lebih dari 300 dikalikan dengan faktor pengenceran, tetapi jumlah yang 

sebenarnya dicantumkan di dalam tanda kurung. 

10. Jika pada cawan dari dua tingkat pengenceran dihasilkan koloni dengan 

jumlah antara 30-300 dan perbandingan antara hasil tertinggi dengan terendah 

dari kedua pengenceran tersebut lebih kecil atau sama dengan dua, dilaporkan 

rata-rata dari kedua nilai tersebut dengan memperhitungkan faktor 

pengencerannya. Jika perbandingan antara hasil tertinggi dengan terendah 

lebih besar dari dua yang dilaporkan hanya yang terkecil. 

11. Jika digunakan dua cawan petri atau duplo pengenceran, data yang diambil 

harus dari kedua cawan tersebut, tidak boleh diambil salah satu. 

 

Perhitungan : 

Faktor Pengenceran (FP) = P. Awal x P. Selanjutnya x Jumlah yang tumbuh 

Jumlah koloni per ml  = Jumlah koloni x 1/FP 
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Lampiran 2. Analisa Aktivitas Lipase (Hoffman and Weiss, 1980) 

 
Analisa aktivitas lipase dilakukan dengan menggunakan kits lipase 

komersial dengan menggunakan metode semikuantitatif menurut Hoffman dan 

Weiss (1980), tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. 200 �l ekstrak kasar enzim lipase dimasukkan dalam tabung reaksi. 

2. Ditambahkan 2 ml larutan substrat R1 

3. Campuran diinkubasi pada suhu ruang selama 6 jam.  

4. Hasil inkubasi kemudian ditambahkan dengan larutan reagen R2 

5. Asam lemak yang terbentuk dilihat absorbansinya pada panjang gelombang 

334 nm 

6. Blanko dibuat dengan prosedur yang sama tanpa penambahan ekstrak kasar 

enzim lipase.  

7. Satu unit lipase didefinisikan sebagai pembebasan 1�mol asam lemak per 

menit pada suhu 250C. 
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Lampiran 3. Analisa Produksi Lipase Menggunakan Metode Protein 
Terlarut (Bradford, 1979) 

 

Metode pengujian produksi lipase menggunakan pengujian protein terlarut 

menurut Bradford (1979), tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Satu ml enzim dimasukkan dalam tabung reaksi 

2. Ditambahkan dengan 5 ml pereaksi Bradford, yaitu 100 mg coomassie 

brilliant blue G250 yang dilarutkan dalam 50 ml etanol.  

3. Larutan tersebut dicampur dengan 100 ml asam fosfat 85% dan diencerkan 

dengan akuades sampai volume 1000 ml.  

4. Larutan yang terbentuk disaring menggunakan kertas saring dan dimasukkan 

dalam botol gelap.  

5. Campuran enzim dengan pereaksi Bradford dibiarkan pada suhu ruang selama 

10 menit.  

6. Absorbansi diukur pada panjang gelombang maksimum BSA (590 nm). 
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Lampiran 4. Data dan Hasil Analisis Perhitungan Jumlah A. niger 

 
(Satuan cfu/gram) 
 
Perlakuan         Ulangan         
               U1           U2           U3 
P1                 3,6 x 107        4,1 x 107          8,0 x 107 
P2                 2,5 x 107       4,3 x 108      4,8 x 107 
P3                 4,8 x 107     6,9 x 107      6,4 x 107 
 
 
(Satuan log cfu/gram) 
 
Perlakuan   Ulangan        Jumlah          Rata-Rata 
   U1      U2            U3 
P1          7,5563   7,6128       7,9031     23,0722       7,6907 
P2          7,3979   8,6335       7,6812     23,7126       7,9042 
P3          7,6812   7,8388       7,8062     23,3262       7,7758 
Total           70,1110 
 
 
Analisis Ragam 
 

FK   = 

2
t

1i

r

1j

i

rt x 

X �
�
�

�
�
�
�

�
��

= =
= 

( )
3 x 3 

70,1110 2

= 546,1725 

JKTotal   = 
2t

1i

r

1j

ijX��
= =

 - FK = (7,55632 + … + 7,80622) – 546,1725 

         = 547,1628 - 546,1725 
                          = 0,9903 

JKPerlakuan  = 
r

X
t

1i

2
r

1j

ij� �
= =

�
�
�

�
�
�
�

�

- FK = 
3

3262,2323,7126  23,0722 222 ++
- FK 

            = 
3

1638,7254
 - 546,1725 

           = 0,0693 
JKGalat = JKTotal - JKPerlakuan 

            = 0,9903 - 0,0693 

            = 0,9210 
 

 



 
 

41 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F.hitung F 5% F1% 
Perlakuan 

Galat 
2 
6 

0,0693 
0,9210 

0,0347 
0,1535 

0,2261 
 

5,14 
 

10,92 
 

Total 9-1      

Ket : F hitung < F tabel 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
perbedaan yang nyata pada penambahan berbagai konsentrasi lemak sapi 
terhadap jumlah A. niger  
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Lampiran 5. Data dan Hasil Analisis Ragam Perhitungan Aktivitas Lipase 

 
(Satuan U/L) 
 
Perlakuan     Ulangan   
   U1        U2              U3 
P1        260,1005   247,6750          236,2745        
P2        230,3180     234,2890          293,8540       
P3        331,5785   361,3610          369,3030    
 
Konversi  dari unit per liter (U/L) ke unit per miligram protein (U/mg protein) : 

P1 U1 = Aktivitas lipase (U/L) 
    Protein terlarut (�g/ml) 

 = Aktivitas lipase (U/L) 
    Protein terlarut (mg/L) 

 = 260, 1005 
        7,0183 

 = 37, 0603 U/mg Protein 
 

(Satuan U/mg Protein) 
 
Perlakuan   Ulangan        Jumlah          Rata-Rata 
   U1      U2            U3 
P1          37,0603   37,9870      36,9930     112,0403      37,3468 
P2          28,9028   29,8933      37,3101       96,1062      32,0354 
P3          46,7275   56,7063      55,9253     159,3591      53,1197 
Total           367,5056 
 
 
 
Analisis Ragam 
 

FK   = 

2
t

1i

r

1j

i

rt x 

X �
�
�

�
�
�
�

�
��

= =
= 

( )
3 x 3 

367,5056 2

= 15006,7073 

JKTotal   = 
2t

1i

r

1j

ijX��
= =

 - FK = (37,06032 + … + 55,92532) – 15006,7073 

         = 15832,6877 - 15006,7073 
                          = 825,9804 
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JKPerlakuan  = 
r

X
t

1i

2
r

1j

ij� �
= =

�
�
�

�
�
�
�

�

- FK = 
3

3591,15996,1062  112,0403 222 ++
- FK 

            = 
3

47104,2134
 - 15006,7073 

           = 694,6972 
JKGalat   = JKTotal - JKPerlakuan 

  = 825,9804 – 694,6972 

  = 131,2832 
 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F.hitung F 5% F1% 
Perlakuan 

Galat 
2 
6 

  694,6972 
  131,2832 

347,3486 
  21,8805 

15,8748 ** 
 

5,14 
 

10,92 
 

Total 9-1      

Ket : Tanda ** menunjukkan bahwa F hitung > F tabel 1%, maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata pada penambahan 
berbagai konsentrasi lemak sapi terhadap aktivitas lipase. 

 
Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 
 

BNT (0,01)  = Ttabel (0,01/2) x 
r

KTx2 Galat
 

         = 3,707 x 
3
8805,212 x

 

   = 14,1581 
 

Perlakuan    Rataan   Notasi 

P2      32,0354     a 

P1     37,3468     a 

P3     53,1197         b 
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Lampiran 6. Data dan Hasil Analisis Ragam Perhitungan Protein Terlarut 

 
(Satuan �g/ml) 
 
Perlakuan   Ulangan        Jumlah          Rata-Rata 
   U1      U2            U3 
P1          7,0183   6,5200       6,3870     19,9253       6,6418 
P2          7,9687   7,8375       7,8760     23,6822       7,8941 
P3          7,0960   6,3725       6,6035     20,0720       6,6917 
Total           63,6792 
 
 
Analisis Ragam 
 

FK   = 

2
t

1i

r

1j

i

rt x 

X �
�
�

�
�
�
�

�
��

= =
= 

( )
3 x 3 

63,6792 2

= 450,5601 

JKTotal   = 
2t

1i

r

1j

ijX��
= =

 - FK = (7,01832 + … + 6,60352) – 450,5601 

         = 454,0869 – 450.5601 
                          = 3,5268 

JKPerlakuan  = 
r

X
t

1i

2
r

1j

ij� �
= =

�
�
�

�
�
�
�

�

- FK = 
3

0720,2023,6822  19,9253 222 ++
- FK 

            = 
3

1360,7494
 - 450.5601 

           = 3,0230 
JKGalat   = JKTotal - JKPerlakuan 

           = 3,5268 - 3,0230 

  = 0,5038 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F.hitung F 5% F1% 
Perlakuan 

Galat 
2 
6 

3,0230 
0,5038 

1,5115 
0,0839 

18,0155  ** 
 

5,14 
 

10,92 
 

Total 9-1      

Ket : Tanda ** menunjukkan bahwa F hitung > F tabel 1% (P<0,01), maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata pada penambahan 
berbagai konsentrasi lemak sapi terhadap produksi lipase.  
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Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 
 

BNT (0,01)  = Ttabel (0,01/2) x 
r

KTx2 Galat
 

         = 3,707 x 
3
0839,0x2

 

   = 0,8767 
 

Perlakuan    Rataan   Notasi 
    P1      6.6418   a 

    P3      6,6917   a 

    P2      7,8941      b 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

46 

Lampiran 7. Hasil Analisis Proksimat Dedak Padi 

 

Komposisi Nilai % 
Bahan Kering 
Abu  
Protein Kasar  
Serat Kasar  
Lemak Kasar  

90,97 
16,34* 
11,22* 
13,23* 
14,22* 

Ket  :Tanda * menunjukkan bahwa komposisi dihitung berdasarkan 100 gram      
bahan kering 

 

 

 

 


