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RINGKASAN 

 

Turbinaria decurrens merupakan jenis rumput laut coklat dengan dinding sel berupa 
asam alginat yang jika didegradasi, akan menghasilkan produk turunan berupa Alginat 
Oligosakarida (AOS) yang memiliki nilai aktifitas biologi yang tinggi. Beberapa penelitian 
yang telah ada menyebutkan bahwa oligomer alginat terbukti mampu menstimulasi 
pertumbuhan probiotik dengan cara mempercepat pertumbuhan bakteri tersebut. Telah 
banyak penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan AOS namun belum pernah ada 
penelitian terdahulu yang menggunakan jenis rumput laut Turbinaria decurrens. Selain 
itu, variasi terhadap penambahan enzim alginat liase yang digunakan untuk 
menghasilkan AOS juga belum pernah dilakukan padahal kisaran konsentrasi yang 
berbeda dapat menghasilkan AOS dengan aktivitas dan nilai DP (derajat polimerisasi) 
yang berbeda. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi crude 
enzim alginat liase terhadap Alginat Oligosakarida (AOS) yang dihasilkan dalam 
meningkatkan pertumbuhan bakteri probiotik. Metode uji yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah rancangan acak kelompok (RAK) dengan 2 faktor, dimana faktor 1 
adalah penambahan Alginat Oligosakarida (AOS) yang dihasilkan dari konsentrasi crude 
enzim alginat liase yang berbeda dan faktor 2 adalah jenis bakteri yang digunakan. 
Masing-masing faktor memiliki 4 level yang berbeda, 4 level konsentrasi (25 U; 50U ; 75U 
; 100U) dan 4 jenis bakteri probiotik (Bifidobacterium bifidium BRL 130, Bifidobacterium 
longum ATCC 15707, Lactobacillus acidophilus FNCC 0051, Lactobacillus delbrueckii 
FNCC 0045). Total kombinasi dari kedua faktor yang diamati tersebut adalah 52 yang 
terdiri atas 48 kombinasi perlakuan (3 kali ulangan) dan penambahan 4 perlakuan 
kontrol. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan analisis sidik ragam 
(ANOVA) dan uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) menggunakan selang 
kepercayaan 95%. 

Hasil uji sidik ragam menunjukkan bahwa konsentrasi crude enzim alginat liase 
memberikan pengaruh nyata terhadap kemampuan Alginat Oligosakarida (AOS) yang 
dihasilkan dalam meningkatkan pertumbuhan bakteri probiotik (α = 0,05). Uji lanjut DMRT 
(Duncan Multiple Range Test) (α = 0,05) menunjukkan bahwa pada L. acidophilus dan L. 
delbrueckii, penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 75U dan 100U, 
mampu memberikan nilai total BAL (Bakteri Asam Laktat) yang berbeda dibandingkan 
dengan perlakuan kontrol tanpa penambahan AOS. Namun, untuk konsentrasi crude 
enzim alginat liase 25U dan 50U, penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim ini 
tidak memberikan nilai total BAL yang berbeda jika dibandingkan dengan perlakuan 
kontrol tanpa penambahan AOS. Sedangkan untuk bakteri uji B. bifidium dan B. longum, 
penambahan AOS yang dihasilkan dari konsentrasi crude enzim alginat liase yang 
berbeda (25U; 50U; 75U; 100U) mampu memberikan nilai total BAL yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan perlakuan kontrol tanpa penambahan AOS.  

Diantara keempat bakteri uji L. acidophilus, L. delbrueckii, B. bifidium dan B. longum, 
penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U; 50U; 75U; dan 100U 
memberikan nilai total BAL yang lebih tinggi pada golongan Bifidobacterium 
dibandingkan dengan golongan Lactobacillus, dengan kisaran rata-rata nilai total BAL 
antara 7,29x107 – 9,32x107CFU/ml. 

 
 

Kata Kunci : Alginat Oligosakari (AOS), Probiotik, Turbinaria decurrens   
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SUMMARY 

 

 Turbinaria decurrens is a type of brown seaweed with a cell wall form by alginic 
acid, which if degraded will produce derivative products such as Alginate 
Oligosaccharides (AOS). Studies shows that AOS as a oligomer alginate has a high 
value of biological activity that able to stimulate the growth of probiotic bacterias. Has 
been much research done to produce AOS, but never been a previous study using 
Turbinaria decurren, neither variations additions of different concentration alginate lyase. 
Whereas addiction of different ranges enzyme concentration can generate AOS with 
different activity and degree of polymerization. 
 The aim of this reserch was to determine the effect of alginate lyase enzyme 
concentration on AOS to increasing the growth of probiotic. This study used a 
randomized block design (RBD) with two factors, which the addition of AOS produced 
from different concentrations of alginat lyase enzyme being the first factor and the second 
factor is the type of probiotics. Each factor has 4 different levels, 4 levels of alginat lyase 
enzyme concentration (25U; 50U; 75U; 100U) and 4 types of probiotics (Bifidobacterium 
bifidium BRL 130, Bifidobacterium longum ATCC 15707, Lactobacillus acidophilus FNCC 
0051, Lactobacillus delbrueckii FNCC 0045). Total combination of these two factors are 
52 from 48 combinations of treatments (3 replications) and 4 additional control 
treatments. Data were analized using analysis of variance (ANOVA) and Duncan Multiple 
Range Test (DMRT) with 95% confidence interval as the further test. 
 The results of analysis of variance (ANOVA) showed that the concentration of 
alginate lyase crude enzyme significantly effect the ability of AOS in increasing the 
growth of probiotics (α = 0.05). Based on Duncan Multiple Range Test (DMRT)  (α = 
0,05), the addition of AOS produced from 75U and 100U alginate lyase crude enzyme 
concentrations, give a real difference effect on improving the growth of probiotics for 
Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus delbrueckii, compared with control without 
AOS addition. However, the addition of 25U and 50U alginate lyase crude enzyme 
concentrations, did not give a real difference effect on improving the growth of probiotics, 
compared with control. As for Bifidobacterium bifidium and Bifidobacterium longum, the 
addition of AOS from different alginat lyase crude enzyme concentrations (25U; 50U; 
75U; and 100U), give a real different effect on improving the growth of probiotics 
compared to control without AOS addiction. 
 Among four bacterias test (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii, 
Bifidobacterium bifidium and Bifidobacterium longum), the addition of AOS produced from 
different concentrations of alginate lyase crude enzyme, result a higher cell value in 
Bifidobacterium with a growth range between 7,29x10

7
 – 9,32x10

7
CFU/ml.       
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ii 



vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat, karunia, hidayah, dan petunjuk-Nya, sehingga Laporan Tugas Akhir 

dengan judul Pengaruh Penambahan Alginat Oligosakarida (AOS) Ekstrak 

Turbinaria decurrens Terhadap Pertumbuhan Bakteri Probiotik ini dapat 

terselesaikan dengan baik.  

 Terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada pihak-

pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini : 

1.  Drs. Gazali MM.Pd, Dra. Hj. Sri Jayatiningsih, drh. Sri Uthami 

Verlithasari, A. Nur Rahmah Kurnia Sari S.Gz, dan Nurul Hidayatil Azizah, 

keluarga yang senantiasa menyemangati penulis. 

2. Kepala Pusat Penelitian Dan Pengembangan Daya Saing Produk Dan 

Bioteknologi Kelautan Dan Perikanan Jakarta atas kesempatan yang 

telah diberikan kepada penulis. Prof. Dr. Rosmawaty Perangin-angin 

selaku penanggung jawab penelitian, Bapak Dr. Subaryono, S.Pi, M.Si 

selaku pembimbing, segenap tim peneliti dan laboran Bu Eti, Hana 

Iswahyuni, Anggie Musvita, Andreas R, Mas Ikhsan, Mbak Chandra, 

Mbak Nilza, Mbak Izza, Mbak Lia, Mbak Nia, Mbak Nisa atas semua 

pembelajaran yang telah diberikan. 

3. Ibu Agustin Krisna Wardani, STP, M.Si, Ph.D selaku Pembimbing I dan 

Ibu Sudarma Dita Wijayanti, STP, M.Sc, MP selaku Pembimbing II, serta 

Ibu Dr. Ir. Elok Zubaidah, MP selaku Penguji yang telah membimbing dan 

memberi masukan selama proses penyusunan dan penyelesaian Tugas 

Akhir ini. 

4. Achnes Susi Susanti Sirait, Khusnul Khotimah, Stevany Yolanda, Sulistya 

Eka Putri, dan Inggit Yunitasari dan seluruh keluarga besar alih jenjang 

Fakultas Teknologi Pertanian, Perikanan, dan Peternakan 2012-2014 

untuk kebersamaan, kekeluargaannya, dan kegilaannya.  

5. Susi Afrianti Sripertiwi, Amillia Sulistiawati, Wina Septine Br. Tarigan, Ade 

Febriani, Mety Kurniasari, Putri Hadi, dan Mbak Hesti, untuk dukungan 

yang tidak pernah berhenti.    

Semoga Laporan Tugas akhir ini bermanfaat. 

 
Malang, Desember 2016 

Penulis  

iii 



vii 
 

DAFTAR ISI 

 

 
RINGKASAN ........................................................................................................ i 
SUMMARY .......................................................................................................... ii 
KATA PENGANTAR .......................................................................................... iii 
DAFTAR ISI ....................................................................................................... iv 
DAFTAR TABEL ................................................................................................. v 
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ vi 
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ vii 
I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 

1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1 
1.2 Perumusan Masalah ............................................................................ 3 
1.3 Tujuan Penelitian ................................................................................. 3 
1.4 Manfaat Penelitian ............................................................................... 3 
1.5 Hipotesa .............................................................................................. 3 

II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................ 4 

2.1 Rumput Laut ........................................................................................ 4 
2.2 Alginat dan Alginat Oligosakarida (AOS) .............................................. 6 
2.3 Alginat Liase ........................................................................................ 8 
2.4 Bakteri Asam Laktat ........................................................................... 10 
2.5 Probiotik dan Prebiotik ....................................................................... 12 

III BAHAN DAN METODE PENELITIAN ...................................................... 18 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan ....................................................... 18 
3.2 Alat dan Bahan .................................................................................. 18 
3.3 Metode Penelitian .............................................................................. 19 
3.4 Pelaksanaan Penelitian ..................................................................... 20 
3.5 Diagram Alir Penelitian ...................................................................... 29 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................................... 35 
4.1 Analisis dan Karakterisasi Bahan Baku .............................................. 35 
4.2  Karakterisasi Enzim Alginat Liase ...................................................... 41 
4.3 Produksi AOS (Alginat Oligosakarida)................................................ 44 
4.4 Aplikasi AOS (Alginat Oligosakarida) Sebagai Prebiotik .................... 46 

V KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................... 62 

5.1 Kesimpulan ........................................................................................ 62 
5.2 Saran ................................................................................................. 62 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 63 

 
 
 
  

iv 



viii 
 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel 2.1 Klasifikasi rumput laut berdasarkan kandungan pigmennya ................. 4 
Tabel 2.2 Organisme penghasil alginat liase dan karakteristiknya ....................... 9 
Tabel 3.1 Kombinasi perlakuan .......................................................................... 19 
Tabel 4.1 Hasil analisis sifat kimia rumput laut Turbinaria decurrens kering ....... 35 
Tabel 4.2 Hasil analisis sifat kimia tepung alginat .............................................. 36 
Tabel 4.3 Pendugaan komposisi polimanuronat/poliguluronat dalam tepung 

alginat ................................................................................................ 39 
Tabel 4.4 Pendugaan gugus fungsi alginat berdasarkan letak bilagan 

gelombang…………….……………………………………………………40 

Tabel 4.5 Perbandingan penurunan nilai pH pada awal dan akhir pengamatan . 50 
Tabel 4.6 Perbandingan nilai total BAL (Bakteri Asam Laktat) selama fermentasi

 .......................................................................................................... 57 
Tabel 4.7 Rata-rata nilai total BAL (Bakteri Asam Laktat) berdasarkan hasil uji 

DMRT (Duncan Multiple Range Test) ...................................................... 60 
  

v 



ix 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Turbinaria decurrens ........................................................................ 6 

Gambar 2.2 Struktur kimia Alginat ....................................................................... 7 
Gambar 2.3 Depolimerisasi alginat oleh enzim alginat liase............................... 10 
Gambar 2.4 Bifidobacterium bifidium ................................................................. 14 
Gambar 2.5 Bifidobacterium longum .................................................................. 15 
Gambar 2.6 Lactobacillus acidophilus ................................................................ 16 
Gambar 2.7 Lactobacillus delbrueckii ................................................................ 17 
Gambar 3.1 Diagram alir pembuatan media LB cair........................................... 29 
Gambar 3.2 Diagram alir pembuatan media selektif alginat liase ....................... 29 
Gambar 3.3 Diagram alir pembuatan media uji MRS Broth ................................ 30 
Gambar 3.4 Diagram alir pembuatan media uji MRS Agar ................................. 30 
Gambar 3.5 Diagram alir pembuatan media Free Carbohydrate MRS Broth ...... 30 
Gambar 3.6 Diagram alir pembuatan media Free Carbohydrate MRS Agar ....... 31 

Gambar 3.7 Diagram alir peremajaan bakteri .................................................... 31 
Gambar 3.8 Diagram alir pembuatan kurva pertumbuhan bakteri ...................... 33 
Gambar 3.9 Diagram alir pembuatan tepung alginat .......................................... 32 
Gambar 3.10 Diagram alir produksi crude enzim alginat liase............................ 33 
Gambar 3.11 Diagram alir produksi Alginat Oligosakarida (AOS) ...................... 34 
Gambar 3.12 Aplikasi Alginat Oligosakarida (AOS) sebagai prebiotik ................ 34 
Gambar 4.1 Profil FTIR Ca-alginat Turbinaria decurrens ................................... 39 

Gambar 4.2 Kurva standar protein ..................................................................... 41 
Gambar 4.3 Kurva standar D-Manosa ............................................................... 42 
Gambar 4.4 Pengaruh suhu terhadap aktivitas crude enzim alginat liase .......... 42 

Gambar 4.5 Pengaruh pH terhadap aktivitas crude enzim alginat liase ............. 43 
Gambar 4.6 Hasil uji TLC terhadap AOS (Alginat Oligosakarida) ....................... 45 
Gambar 4.7 Media Free Carbohydrate MRS Broth dengan penambahan AOS . 46 
Gambar 4.8 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap nilai OD L. 

acidophilus .................................................................................... 48 
Gambar 4.9 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap nilai OD L. 

delbrueckii ..................................................................................... 48 
Gambar 4.10 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap nilai OD 

B. bifidium...................................................................................... 49 
Gambar 4.11 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap nilai OD 

B. longum ...................................................................................... 50 
Gambar 4.12 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap nilai pH L. 

acidophilus .................................................................................... 51 
Gambar 4.13 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap nilai pH L. 

delbrueckii ..................................................................................... 51 
Gambar 4.14 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap nilai pH 

B. bifidium...................................................................................... 52 
Gambar 4.15 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap nilai pH 

B. longum ...................................................................................... 53 
Gambar 4.16 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap 

pertumbuhan L. acidophilus ........................................................... 55 
Gambar 4.17 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap 

pertumbuhan L. delbrueckii ........................................................... 55 
Gambar 4.18 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap 

pertumbuhan B. bifidium ................................................................ 56 
Gambar 4.19 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap 

pertumbuhan B. longum ................................................................ 57 

vi 



x 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Hasil determinasi rumput laut Turbinaria decurrens........................ 69 
Lampiran 2. Karakterisasi enzim alginat liase yang diproduksi dari Bacillus sp. . 70 
Lampiran 3. Profil pH dan pertumbuhan (OD) L. acdophilus ............................ ..71 
Lampiran 4. Profil pH dan pertumbuhan (OD) L. delbrueckii .............................. 72 
Lampiran 5. Profil pH dan pertumbuhan (OD) B. bifidium. ................................. 73 
Lampiran 6. Profil pH dan pertumbuhan (OD) B. longum ................................. ..74 
Lampiran 3. Hasil analisa sidik ragam ANOVA L. acidophilus .......................... ..75 
Lampiran 4. Hasil analisa sidik ragam ANOVA L. delbrueckii ............................. 76 
Lampiran 5. Hasil analisa sidik ragam ANOVA B. bifidium. ................................ 77 
Lampiran 6. Hasil analisa sidik ragam ANOVA B. longum ............................... ..78 

 

 

vii 



1 
 

I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah 17.504 pulau dan 

panjang garis pantai mencapai 81.000 km memiliki potensi yang sangat besar 

bagi pengembangan komoditi rumput laut. Kegiatan pengembangan ini telah 

dilakukan di seluruh perairan Indonesia mulai dari Nangroe Aceh Darussalam 

sampai dengan Papua dengan luas indikatif lahan yang dapat dimanfaatkan 

mencapai 769.452 ha (Jonathan, 2013).  

 Rumput laut merupakan makroalga yang termasuk dalam divisi Thallophyta, 

yaitu tumbuhan yang mempunyai struktur kerangka tubuh yang terdiri dari batang 

atau thallus dan tidak memiliki daun serta akar. Jenis rumput laut yang banyak 

terdapat di perairan Indonesia adalah Gracilaria, Gelidium, Eucheuma, Hypnea, 

Sargasum dan Turbinaria. Rumput laut di Indonesia dikenal dengan kualitasnya 

yang baik dan banyak diminati oleh industri karena mengandung sumber 

karagenan, agar-agar dan alginat yang cukup tinggi serta cocok digunakan 

sebagai bahan baku industri makanan dan obat-obatan (Jonathan, 2013). 

 Berdasarkan kandungan pigmennya, rumput laut digolongkan menjadi 4 

kelompok besar yakni : rumput laut hijau (Chlorophyta), rumput laut merah 

(Rhodophyta), rumput laut coklat (Phaeophyta) dan rumput laut pirang 

(Chrysophyta). Rumput laut coklat merupakan golongan rumput laut yang 

terkenal karena tersusun atas dinding sel berupa asam alginat yang jika 

diekstraksi, akan menghasilkan produk alginat dengan pemanfaatan yang sangat 

luas diberbagai bidang industri (Suparmi dan Achmad Sahri, 2009).  

 Sargassum dan Turbinaria merupakan contoh dari rumput laut coklat. 

Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan rumput laut jenis Sargassum, 

pemanfaatan rumput laut jenis Turbinaria ini masih terbilang kurang maksimal 

(Suparmi dan Achmad Sahri, 2009). Turbinaria decurrens adalah salah satu 

spesis dari Turbinaria yang sangat umum ditemukan di seluruh kawasan Pasifik 

dan Samudera Hindia (Preskitt, 2001). Sebagai sesama golongan rumput laut 

coklat yang tersusun atas dinding sel berupa asam alginat, Turbinaria decurrens 

memiliki potensi pemanfaatan yang sama besarnya dengan rumput laut 

golongan Sargassum.  
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 Menurut beberapa penelitian, Alginat yang diperoleh dari ekstraksi rumput 

laut coklat dapat menghasilkan produk turunan berupa Alginat Oligosakarida 

(AOS), jika rantai jika polimernya didepolimerisasi menjadi rantai polimer yang 

lebih pendek. AOS yang dihasilkan dari hasil depolimerisasi alginat dilaporkan 

memiliki nilai aktifitas biologi yang tinggi. Lebih lanjut, produk metabolit dari 

fermentasi sakarida yang tidak dapat dicerna seperti AOS dilaporkan mampu 

meningkatkan pertumbuhan mikroflora usus yang baik (probiotik) sehingga 

menurunkan potensi penyakit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri patogen di 

usus (Clostridium perfringens, Eschericia coli dan Salmonella) (Cho, 2008; Qiang 

et al., 2009).  

Akiyama and Endo (1992) melaporkan bahwa Alginat Oligosakarida yang 

dihasilkan secara hidrolisis enzimatis mampu mempercepat pertumbuhan bakteri 

probiotik Bifidobacteria dalam susu skim. Wang et al., (2006) juga melaporkan 

tingginya pertumbuhan bakteri Bifidobacterium dan Lactobacillus dalam media 

yang diperkaya dengan 1% AOS. Lactobacillus dan Bifidobacteria merupakan 

golongan bakteri menguntungkan yang paling umum digunakan sebab secara 

alami ditemukan dalam saluran pencernaan manusia. Kelompok bakteri ini 

mampu menekan jumlah bakteri berbahaya dalam saluran pencernaan sehingga 

dapat membantu menjaga dan meningkatkan kesehatan inang (Shitandi et al., 

2007). 

 Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan AOS dari 

berbagai jenis rumput laut terutama dari golongan rumput laut coklat. Namun, 

untuk jenis Turbinaria decurrens belum pernah ada penelitian terdahulu yang 

pernah dilaporkan. Umumnya dalam memproduksi AOS, penambahan enzim 

alginat liase yang dilakukan tidak pernah divariasikan, padahal menurut Zhu et 

al. (2016), penggunaan jenis enzim dengan kisaran konsentrasi yang berbeda 

dapat menghasilkan AOS dengan aktivitas dan nilai DP (derajat polimerisasi) 

yang berbeda. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan produksi AOS 

menggunakan rumput laut Turbinaria decurrens dengan memvariasikan 

konsentrasi enzim alginat liase yang diproduksi dari Bacillus sp. Selain itu, efek 

dari penambahan AOS terhadap pertumbuhan bakteri probiotik Lactobacillus 

acidophilus FNCC 0051, Lactobacillus delbrueckii FNCC 0045, Bifidobacterium 

bifidium BRL 130, dan Bifidibacterium longum ATCC 15707 juga diamati.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Adakah pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap Alginat 

Oligosakarida (AOS) yang dihasilkan dalam meningkatkan pertumbuhan bakteri 

probiotik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap Alginat 

Oligosakarida (AOS) yang dihasilkan dalam meningkatkan pertumbuhan bakteri 

probiotik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Menyediakan teknologi alternatif pemanfaatan rumput laut Turbinaria 

decurrens yang memiliki potensi tinggi namun pemanfaatannya masih 

relatif rendah. 

1.4.2 Mendapatkan alternatif prebiotik lain yang memiliki kemampuan untuk 

meningkatkan pertumbuhan bakteri probiotik yang berasal dari kekayaan 

laut Indonesia.  

 

1.5 Hipotesa 

Diduga penambahan konsentrasi crude enzim alginat liase dalam 

pembuatan Alginat Oligosakarida (AOS) dapat memberikan efek peningkatan 

pertumbuhan pada bakteri probiotik. 
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II  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Rumput Laut 

Rumput laut atau seaweed merupakan salah satu tumbuhan laut yang 

tergolong dalam jenis makroalga multiseluler yang bersifat autotrof atau dapat 

menyusun makanan sendiri dan tergolong dalam divisi Thallophyta. Thallophyta 

merupakan salah satu kelompok tumbuhan laut yang tidak termasuk dalam jenis 

tumbuhan sejati sebab antara bagian akar, batang, dan daun tidak dapat 

dibedakan. Seluruh bagian rumput laut disebut dengan thallus, sehingga 

digolongkan sebagai tumbuhan tingkat rendah. Alat perekat atau penempel pada 

rumput laut disebut holdfast (Susanto dan Mucktianty, 2002).  

Rumput laut memiliki ukuran yang beragam dan banyak ditemukan hidup 

melekat di dasar perairan yang masih terkena cahaya atau pun pantai berkarang 

dan beberapa di perairan tawar. Intensitas cahaya matahari merupakan hal yang 

mempengaruhi proses pertumbuhan dan fotosintesis rumput laut. Proses 

fotosintesis rumput laut juga bergantung pada jenis pigmen yang dimilikinya. 

Berdasarkan kandungan pigmennya, rumput laut dibagi menjadi empat, yaitu 

rumput laut hijau (Chlorophyta), rumput laut merah (Rhodophyta), rumput laut 

coklat (Phaeophyta) dan rumput laut pirang (Chrysophyta) (Suparmi dan 

Achmad, 2009). Klasifikasi rumput laut berdasarkan kandungan pigmennya, 

dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini. 

 

Tabel 2.1 Klasifikasi rumput laut berdasarkan kandungan pigmennya 

Jenis rumput 
laut 

Pigmen Zat penyusun dinding sel Habitat 

Rumput laut 
hijau 

(Chlorophyta) 

Klorofil a, klorofil b dan 
Karotenoid (siponaxantin, 

siponein, lutein, violaxantin, 
dan zeaxantin) 

 

Selulosa 
Air asin; 
air tawar 

Rumput laut 
merah 

(Rhodophyta), 

Klorofil a, klorofil d dan 
pikobiliprotein (pikoeritrin 

dan pikosianin). 

CaCO3 (kalsium karbonat), 
selulosa dan produk fotosintetik 

berupa karaginan, agar, fulcellaran 
dan porpiran 

Laut; 
sedikit di 
air tawar 

Rumput laut 
coklat 

(Phaeophyta) 

 

Klorofil a, klorofil c (c1 dan 
c2) 

dan karotenoid (fukoxantin, 
violaxantin, zeaxantin) 

Asam alginat Laut 

 

Rumput laut 
pirang 

(Chrysophyta) 

Karoten; xantofil Silikon 
Laut;air 
tawar 

Sumber : Suparmi dan Achmad (2009) 
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2.1.1 Rumput Laut Coklat (Phaeophyta) 

 Istilah Phaeophyta berasal dari bahasa yunani “Phaios” yang berarti coklat 

dan “Phyton” yang berarti tumbuhan. Rumput laut coklat merupakan tumbuhan 

dengan bentuk benang kecil halus yang bercabang (Ectocarpus), bercabang 

banyak (Fucus dan Agregia), serta bertangkai pendek dengan thallus lebar 

(Copstaria, Alaria, dan Laminaria, beberapa diantaranya mempunyai lebar 2 m). 

Di daerah Pasifik terdapat rumput laut berukuran raksasa dengan tangkai yang 

panjang dan bentuk daun seperti kulit panjang (Nereocystis, Pelagophycus, 

Macrocystis), berbentuk rantai seperti sosis yang kosong dan kasar dengan 

panjang 30 cm atau lebih (Graham and Wilcox, 2000).  

 Berdasarkan penelitian, rumput laut coklat (Phaeophyta) dilaporkan memiliki 

kandungan klorofil a, klorofil c (c1 dan c2) dan karotenoid (fukoxantin, violaxantin, 

zeaxantin). Selain itu, rumput laut coklat memiliki dinding sel berupa asam alginat 

dan hampir semuanya merupakan tumbuhan laut dan hanya sedikit sekali yang 

hidup di air tawar. Contoh dari rumput laut coklat adalah Sargassum sp. dan 

Turbinaria sp. (The Seaweed Site, 2000). 

 

2.1.2 Turbinaria decurrens  

 Turbinaria decurrens adalah rumput laut coklat yang sangat umum 

ditemukan di seluruh kawasan Pasifik dan Samudera Hindia. Turbinaria 

decurrens biasanya ditemukan dalam kelompok kecil yang melekat pada celah-

celah batuan basal daerah gelombang tinggi serta di celah-celah karang pada 

kedalaman 20-30 meter. Karakteristik morfologi dari alga ini memungkinkannya 

untuk bertahan hidup di lingkungan ekstrim. Thallus kerasnya mampu menahan 

energi hidrodinamika tinggi dari lingkungan intertidal serta sebagai pertahanan 

diri dari herbivora. Lekatannya yang erat dan kuat memberikan pegangan yang 

stabil pada substrat dan mampu untuk melakukan rekolonisasi jika thallus-nya 

(akar) tercabut (Preskitt, 2001). 

 Spesies ini tergolong tahan terhadap perubahan musim. Pada musim dingin, 

thallus dari Turbinaria decurrens sering terlepas dari daerah lekatannya. 

Meskipun demikian, sisanya akan membentuk formasi menjalar baru yang akan 

menempel lebih kuat. Turbinaria decurrens memiliki kemampuan untuk 

bereproduksi dengan sangat  baik, secara seksual ataupun secara fragmentasi. 

Fragmen atau bagian potongan-potongan stolon akan dapat menempelkan 

dirinya kembali  pada substrat dan memulai tanaman yang baru (Preskitt, 2001). 
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 Secara umum Turbinaria decurrens memiliki warna coklat kuning hingga 

coklat gelap dengan bintik coklat tua yang menyebar di permukaan thallus. 

Diameter thallus silindris Turbinaria decurrens berkisar antara 2–3mm dengan 

ukuran cabang lateral pendek 1 – 1,5cm. Tepian thallus yang melebar 

menyerupai tudung berbentuk gerigi dengan diameter 1 cm (Gambar 2.1). 

Seperti halnya pada jenis rumput laut coklat lainnya, komponen utama yang 

banyak dimanfaatkan dari Turbinaria decurrens adalah kandungan alginatnya 

(Preskitt, 2001). Berdasarkan hasil determinasi (Lampiran 1), berikut adalah 

klasifikasi dari Turbinaria decurrens :  

Divisi : Ochropytha 

Kelas : Phaeophyceae 

Orde  : Fucales 

Famili : Sargassaceae 

Genus : Turbinaria 

Jenis   : Turbinaria decurrens 

 

  

Gambar 2.1 Turbinaria decurrens 
Sumber : Preskitt (2001) 

 

2.2 Alginat dan Alginat Oligosakarida (AOS) 

Alginat merupakan istilah yang sering digunakan untuk garam dari asam 

alginat yang mengandung ion natrium, kalsium atau kalium. Rumput laut coklat 

merupakan jenis rumput laut yang dikenal luas sebagai penghasil alginat atau 

yang biasa juga disebut dengan golongan Alginophyt. Alginat adalah komponen 

utama pada dinding sel rumput laut coklat, yang merupakan suatu polisakarida 

anion linear yang tersusun atas 2 jenis asam uronat, β-D-mannuronic acid (Man-

A) dan α-L-guluronic acid (Gul-A) yang diikat oleh ikatan glikosida 1,4. Alginat 

merupakan polimer panjang dengan panjang antara 104 – 106 , memiliki berat 

molekul antara 32 - 200 kDa dan derajat polimerisasi (DP) antara 180 - 930 

(Geng et al., 2013).  
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Unit monomer dari alginat, α-L-guluronat (G) dan β-D-manuronat (M), adalah 

C5 epimer untuk masing-masing unitnya. Letak C5 epimer ini berada dibagian 

bawah orientasi grup karboksil (-COOH) pada unit guluronat (G) dan untuk 

manuronat (M) berada dibagian atas dari orientasi gugus karboksil. Secara 

umum, alginat dapat dikelompokkan menjadi tiga blok, yakni : a). homopolymeric 

G blocks, blok yang hanya terdiri dari gugus asam guluronat (GGGGGG…), b). 

homopolymeric M blocks, blok yang hanya terdiri atas gugus asam manuronat 

(MMMMMM…), dan c). heteropolymeric G/M blocks, blok yang terdiri atas gugus 

berseling antara guluronat dan manuronat (GMGM-GM…) (Wang et al., 2006) 

(Gambar 2.2).  

 

  
 

 
Gambar 2.2 Struktur kimia Alginat 

Sumber: Draget et al. (2005) 
Keterangan : G = guluronat, M = manuronat, C5 = atom karbon ke 5 dari rantai gugus 

monomer alginat. 

 

 Alginat telah digunakan secara umum dalam produksi makanan, teknik 

kimia, farmasi dan lain sebagainya. Studi terbaru menyatakan bahwa Alginat 

memiliki banyak komponen bioaktif. Namun, penggunaannya sebagai obat masih 

terbatas dikarenakan oleh berat molekulnya yang besar. Meskipun demikian, 

oligosakarida yang didegradasi dari alginat dengan berbagai macam metode, 

sangat bermanfaat untuk glycochemistry, glycobiology, glycoengineering dan 

studi mengenai obat-obatan berbasis saccaride. Metode-metode yang digunakan 

C5 

C5 
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untuk mendegradasi Alginat antara lain secara enzimatis serta degradasi fisik 

dan kimia (Geng et al., 2013).  

 Alginat Oligosakarida (AOS) merupakan produk turunan Alginat yang 

mempunyai kelarutan yang lebih baik dalam air serta bioaktivitas yang lebih lebih 

baik dibanding polimer asalnya. Alginat Oligosakarida (AOS) memiliki rantai 

pendek yang dapat dihasilkan dari proses depolimerisasi alginat baik secara 

kimia maupun enzimatik. Hasil yang pernah dilaporkan menyatakan bahwa AOS 

memiliki derajat polimerisasi (DP) 2 - 6. Alginat Oligosakarida dapat dihasilkan 

secara enzimatik dengan menggunakan enzim alginat liase yang dapat 

memotong polimer Alginat dengan mekanisme β-elimination (Gacesa, 1992 ; 

Sutherland, 1995 ; Wong et al., 2000 ; Zhu et al., 2016). Depolimerisasi alginat 

menjadi AOS oleh enzim alginat liase dapat dilihat di Gambar 2.3. 

 Alginat Oligosakarida telah banyak dilaporkan memiliki aktivitas biologi. 

Produk metabolit dari fermentasi sakarida seperti halnya AOS ini, dilaporkan 

mampu menurunkan potensi penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri 

patogen (Clostridium perfringens, Eschericia coli, dan Salmonella) di usus dan 

menstimulasi sistem imun (Jiang et al., 2010). Beberapa penelitian lain, 

menyebutkan bahwa oligomer alginat terbukti mampu menstimulasi pertumbuhan 

mikroflora usus yang baik (probiotik). Alginat oligosakarida yang dihasilkan 

secara hidrolisis enzimatis dengan menggunakan enzim liase mampu 

mempercepat pertumbuhan bakteri probiotik Bifidobacteria dalam susu skim 

(Akiyama and Endo, 1992). Wang et al. (2006), melaporkan bahwa pertumbuhan 

bakteri Bifidobacterium dan Lactobacillus dalam media yang diperkaya 1% 

Alginat Oligosakarida (AOS) lebih tinggi dibandingkan pada media yang 

diperkaya dengan prebiotik komersial Frukto Oligosakarida (FOS). 

 

2.3 Alginat Liase 

Alginat liase adalah kelompok enzim yang mengkatalisis depolimerisasi 

alginat menjadi oligosakarida. Depolimerisasi alginat oleh enzim alginat liase 

dilakukan melalui mekanisme β-elimination pada ikatan glikosidanya, dengan 

hasil berupa oligosakarida tak jenuh dengan ikatan rangkap pada ujung rantai 

non-pereduksinya. Berdasarkan jenis substrat spesifiknya, alginat liase 

dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah alginat liase 

yang spesifik mendepolimerisasi polimanuronat, disebut dengan poly (β-D-

mannuronate) lyases (EC 4.2.2.3). Kelompok kedua adalah alginat liase yang 
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memiliki aktifitas spesifik pada blok poliguluronat, disebut dengan poly (α-L-

guluronate) lyases (EC 4.2.2.11) (Wong et al., 2000).  

Klasifikasi kedua kelompok enzim alginat liase tersebut telah diterima secara 

umum, namun beberapa enzim alginat liase juga menunjukkan aktivitas baik 

terhadap gugus manuronat ataupun guluronat. Kemampuan ini dianggap lebih 

baik karena memungkinkan untuk mendegradasi alginat secara lebih spesifik 

(Iwamoto et al., 2001). Berdasarkan bentuk reaksinya, alginat liase dapat 

dikelompokkan menjadi tipe endolitik dan eksolitik. Alginat liase tipe endolitik, 

memecah ikatan glikosidik dari dalam polimer alginat dan menghasilkan 

oligosakarida (dimer. trimer, dan tetramer) sebagai produk utama. Sedangkan 

untuk tipe alginat liase eksolitik, dapat mendegradasi oligosakarida lebih lanjut 

menjadi monomer dari gugus akhir non-pereduksinya. Alginat liase tipe endolitik 

alginat adalah enzim yang paling banyak digunakan secara luas dalam 

memproduksi AOS (Wong et al., 2000).   

Alginat liase dapat dihasilkan dari berbagai mikroorganisme seperti bakteri 

tanah, bakteri laut, dan rumput laut. Masing-masing sumber tersebut 

menghasilkan enzim alginat liase dengan karakteristik yang berbeda-beda. 

Organisme penghasil alginat liase dan karakteristiknya dapat dilihat pada Tabel 

2.2.   

 

Tabel 2.2 Organisme penghasil alginat liase dan karakteristiknya 

Sumber organisme 
Karakteristik 

pH Suhu Substrat spesifik 

Bakteri tanah 
Sphingomonas sp. 
Pseudomonas aeruginosa 
Azotobacter chroococcum 
K. Aerogenes type 25 
Bacillus sp. ATB-1015 
Corynebacterium sp. ALY-1 

 
7,5 – 8,5 

- 
6 
7 

7,5 
7 

 
70

o
C 

- 
60

o
C 

37
o
C 

37
o
C 

55
o
C 

 
Poly (M) 
Poly (M) 
Poly (M) 
Poly (G) 

Poly (M) & Poly (G) 
Poly (G)u 

Bakteri laut 
Alteromonas sp. Strain H-4 
Vibrio sp. QY 102 

Algae  
Pelvetia canaliculata 

Sargasum sagamianum 

 
7,5 
- 
 

7,5 
- 

 
30

o
C 

 
 

30
o
C 

 
Poly (M) & Poly (G) 
Poly (M) & Poly (G) 

 
Poly (M) 

Poly (M) & Poly (G) 

Sumber : Wong et al. (2000) 

 

Telah banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui mekanisme 

alginat liase dalam mendepolimerisasi substrat alginat. Gacesa (2008) 

menjelaskan bahwa secara umum, alginat liase mengkatalis depolimerisasi 
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alginat melalui mekanisme β-elimination dimana ikatan glikosidik 1,4 dari polimer 

alginat dilepas dan diikuti dengan pembentukan ikatan ganda antara atom C4 

dan C5. Pembentukan ikatan ganda ini menghasilkan 4-deoxy-L-erythro-hex-4-

enepyranosyluronate pada gugus non-pereduksi dari oligosakarida yang 

dihasilkan (Gambar 2.3).      

 

 

 

Gambar 2.3 Depolimerisasi alginat oleh alginat liase 
Sumber : Iwamoto et al. (2006) 

Keterangan : G = guluronat, M = manuronat, (EC 4.2.2.3) =  poly (β-D-mannuronate) 
lyases, (EC 4.2.2.11) =  poly (α-L-guluronate) lyases.  

 

Lebih lanjut, mekanisme alginat liase dalam mendepolimerisasi alginat, 

meliputi tiga tahapan reaksi. Tahap pertama, alginat liase menetralkan muatan 

ion melalui jembatan garam, dimana lisin diperkirakan berperan sebagai residu 

asam amino yang melaksanakan fungsi tersebut. Tahap kedua, abstraksi proton 

pada C5 dikatalisis oleh senyawa yang bertindak sebagai basa (peran ini 

diperkirakan dilakukan oleh asam aspartat, asam glutamat, histidin, lisin, dan 

sistein), dimana salah satu residu berperan sebagai donor proton dan residu lain 

sebagai abstraktor proton. Proton juga dapat diberikan dari lingkungan larutan. 

Tahap ketiga adalah pembentukan ikatan ganda antara C4 dan C5 melalui 

transfer elektron dari gugus karbonil, dan menghasilkan β-elimination terhadap 

ikatan glikosidik 1,4 (Gacesa, 1992). 

 

2.4 Bakteri Asam Laktat 

 Bakteri asam laktat (BAL) merupakan bakteri yang memiliki karakteristik 

morfologi, fisiologi, dan metabolit yang khas. Secara umum bakteri ini berbentuk 

bulat maupun batang, tidak berspora, tergolong dalam bakteri gram positif, dan 

menghasilkan asam laktat sebagai mayoritas produk akhir selama 

EC 4.2.2.3 

EC 4.2.2.11 
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memfermentasikan karbohidrat (Axelsson, 2004). Berikut klasifikasi bakteri asam 

laktat menurut Holt et al. (2000) :  

Kingdom : Bacteria 

Divisi  : Firmicutes  

Kelas  : Bacilli  

Orde    : Lactobacillales  

Famili   : Lactobacillaceae  

Genus     : Lactobacillus 

 

 Bakteri asam laktat (BAL) bersifat nonmotil, mikroaerofilik sampai anaerob, 

toleran terhadap asam, kemoorganotrofik, dan termasuk kedalam bakteri 

mesofilik (Salminen et al., 2004). Sumber energi terbesar yang digunakan untuk 

tumbuh adalah energi yang dihasilkan ketika memfermentasi gula sebab ATP 

yang dihasilkan dari proses respirasinya sangat terbatas. Menurut Jay (1996), 

bakteri asam laktat dapat tumbuh pada suhu 5˚C dengan suhu maksimum 45˚C. 

Dapat bertahan pada pH 3,2 hingga 9,6 dengan beberapa spesies dapat tumbuh 

pada pH 4,0 sampai 4,5.  

 Dalam pertumbuhan dan perkembangannya BAL membutuhknan nutrisi 

yang sangat kompleks seperti asam amino, vitamin (B1, B6, B12 dan biotin), 

purin dan pirimidin (Surono, 2004). Menurut Hopzapfel (1998), BAL dapat dibagi 

menjadi 3 kelompok didasarkan pada pola fermentasinya, yaitu :  

1. BAL homofermentatif obligat, yang mengubah heksosa menjadi asam laktat, 

namun tidak bisa memfermentasikan pentosa ataupun glukonat. Sebagian besar 

BAL ini tumbuh pada suhu 45˚C namun tidak tumbuh pada suhu 15˚C.  

2. BAL heterofermentatif fakultatif, yang memfermentasikan heksosa secara 

homofermentatif namun sebagian galur pada beberapa kondisi mempunyai 

metabolism heterofermentatif dari heksosa menjadi asam laktat, karbondioksida 

dan etanol atau asam asetat. BAL kelompok ini termasuk dalam 

streptobakterium, tumbuh pada suhu 35 - 38˚C dan dapat tumbuh pada suhu 

15˚C.  

3. BAL heterofermentatif obligat, yang memfermentasikan heksosa menjadi asam 

laktat, karbondioksida dan etanol atau asam asetat, jika terdapat akseptor 

elektron alternatif. BAL ini tumbuh pada suhu 37˚C. 

 



12 
 

2.5 Probiotik dan Prebiotik 

 Probiotik merupakan organisme hidup yang mampu memberikan efek 

menguntungkan bagi kesehatan inangnya apabila dikonsumsi dalam jumlah yang 

cukup. Probiotik bekerja dengan cara memperbaiki keseimbangan mikroflora 

intestinal pada saat masuk ke dalam saluran pencernaan.  Bakteri probiotik yang 

umum digunakan adalah dari golongan Lactobacillus dan Bifidobacteria yang 

ditemukan secara alami dalam saluran pencernaan. Probiotik dikonsumsi dalam 

bentuk pangan fermentasi, produk dairy, serta makanan bayi dan balita (Shitandi 

et al., 2007). 

 Pada awalnya, kata “Probiotik” digunakan untuk mendeskripsikan substansi 

yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dapat memicu pertumbuhan dari 

mikroorganisme lain. Selanjutnya, “Probiotik” digunakan untuk menjelaskan 

ekstrak jaringan yang mampu menstimulasi pertumbuhan mikrobial yang mampu 

berkontribusi menyeimbangkan flora intestinal. Untuk mampu menjalankan 

fungsinya dengan baik,  secara umum dosis minimal yang diakui pada produk 

probiotik adalah 106CFU/ml atau per gram dan terdapat total 108-109 probiotik 

yang dikonsumsi setiap hari (Kechagia et al., 2013).  

 O’Bryan et al. (2013) menyatakan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai 

probiotik, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu bakteri, 

yakni : mampu memberikan efek yang menguntungkan pada inang (host); tidak 

bersifat patogen serta tidak menghasilkan racun (toxic); mengandung sejumlah 

besar sel hidup; merupakan mikroflora yang secara alami terdapat dalam usus, 

memiliki viabilitas yang tinggi sehingga mampu bertahan hidup, tumbuh dan aktif 

melaksanakan kegiatan metabolisme dalam usus; tahan terhadap enzim air liur, 

asam lambung, garam empedu (bile salt), dan kondisi anaerob; mampu tumbuh 

dengan cepat dan menempel pada dinding saluran pencernaan; mampu untuk 

menghambat bakteri patogen; mampu bertahan dan tidak kehilangan 

kemampuannya dalam pengolahan serta dapat dicampurkan dengan berbagai 

jenis bahan makanan.  

 Probiotik memiliki banyak mekanisme dalam menjalankan fungsinya dan 

belum ada mekanisme pasti yang dapat menjelaskan  secara lengkap kinerja dari 

probiotik. Namun, secara umum dijelaskan bahwa bakteri-bakteri tersebut 

menurunkan pH usus sehingga memungkinkan nutrien untuk berlomba-lomba 

menstimulasi fungsi pertahanan dari sel mukosa serta imunomodulation. 

(Kechagia et al., 2013).  
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 Prebiotik didefinisikan sebagai sebagai bahan pangan yang tidak dapat 

dicerna (oleh manusia) dan memiliki manfaat yang menguntungkan dengan 

menstimulasi pertumbuhan dan aktivitas beberapa bakteri yang terdapat pada 

usus sehingga dapat meningkatkan kesehatan inang. Prebiotik pertama kali 

ditemukan oleh Marcel Roberfroid pada tahun 1995 dan diperkenalkan secara 

luas sebagai nutrisi atau makan dari probiotik. Dengan adanya prebiotik, maka 

bakteri probiotik akan tumbuh lebih baik dan manfaatnya menjadi lebih optimal 

bagi kesehatan (Nuraida et al., 2011; Soraya, 2015).  

 Umumnya, prebiotik merupakan karbohidrat yang tidak dapat dicerna dan 

diserap. Secara alami prebiotik dapat ditemukan dalam biji-bijian; sayuran seperti 

bawang merah, bawang putih dan bawang bombai; Produk olahan kedelai 

seperti tempe, tahu, dan tauco; akar tanaman Chichorium intybus, gandum utuh; 

serta buah-buahan seperti pisang, apel, dan nanas. Selain itu, prebiotik juga 

banyak ditemukan dalam ASI (air susu ibu). Beberapa contohnya prebiotik yang 

sering digunakan antara lain adalah laktulosa, laktitol, inulin, fruktan, frukto 

oligosakarida (FOS), galakto oligosakarida (GOS), xylo oligosakarida (XOS), 

isomalto sakarida (IMO), soy oligosakarida (SOS), pectic oligosakarida (POS), 

dan resistant starch (RS). Selain itu terdapat pula bahan lain yang memenuhi 

kriteria prebiotik, misalnya xylosa, soya, dan manosa (Widyastuti, 2011; O’Brian 

et al., 2013; Soraya, 2015).   

 Persyaratan suatu bahan pangan untuk dapat dikategorikan sebagai 

prebiotik adalah bahan tersebut tidak terhidrolisisa dan tidak diserap di bagian 

atas traktus gastrointestinal, sehingga dapat mencapai kolon tanpa mengalami 

perubahan struktur dan tidak diekskresikan dalam feses. Selain itu, bahan 

pangan tersebut harus berupa substrat yang selektif untuk satu atau sejumlah 

mikroflora yang menguntungkan dalam kolon, sehingga mampu untuk memicu 

pertumbuhan bakteri. Bahan tersebut juga harus mampu untuk merubah 

mikroflora usus menjadi komposisi yang menguntungkan bagi kesehatan inang 

(Widyastuti, 2011).  

 

2.5.1 Bifidobacterium bifidium  

 Bifidobacterium bifidium merupakan bakteri anaerobik gram positif yang tidak 

dapat bergerak serta tidak dapat membentuk spora. Bakteri ini berbentuk tangkai 

dan biasanya ditemukan hidup dalam bentuk berkelompok, berpasangan, atau 
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independen (Gambar 2.4). Berikut adalah klasifikasi bakteri Bifidobacterium 

bifidium (Hopeland, 2010) : 

Kingdom : Bacteria 

Divisi  : Firmicutes 

Kelas  : Actinobacteria 

Orde  : Bifidobacteriales 

Famili  : Bifidobacteriaceae 

Genus  : Bifidobacterium 

Spesies : B. Bifidium 

 

 

Gambar 2.4 Bifidobacterium bifidium 
Sumber: Hopeland (2010) 

 

 Populasi umum dari Bifidobacterium bifidium ditemukan pada kolon, saluran 

pencernaan, vagina dan ASI (air susu ibu). ASI sebagai hasil dari proses 

menyusui merupakan salah satu cara untuk menyalurkan Bifidobacterium 

bifidium dari ibu ke anak. Penyaluran Bifidobacterium bifidium pada anak, 

memungkinkan anak untuk mulai memproduksi mikroflora yang akan membantu 

kolonisasi sistem pencernaan setelah kelahiran. Dalam tubuh, keberadaan dari 

Bifidobacterium bifidium secara alami akan berkompetisi dengan keberadaan 

Candida dan yeast, sehingga sering dikatakan bahwa ketika terjadi infeksi 

Candida, maka dapat dipastikan bahwa konsentrasi Bifidobacterium bifidium 

dalam tubuh sangat rendah (De Simone et al., 1992).  

 Bifidobacterium bifidium berfungsi untuk membantu sistem pencernaan 

bekerja secara lebih baik dengan keberadaan mikroflora usus. Hal ini 

menurunkan kemungkinan terjadinya diare bahkan membantu melawan infeksi E. 

coli. Gula sederhana rantai panjang atau pendek yang dapat ditemukan pada 

saluran pencernaan akan dipecah dan diabsorpsi oleh Bifidobacterium bifidium. 

Peningkatan Bifidobacterium bifidium dalam tubuh juga akan meningkatkan 

fungsi sistem imun untuk menekan gejala infeksi penyakit (De Vrese et al., 2005).  
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2.5.2 Bifidobacterium longum  

 Bifidobacterium longum merupakan probiotik non-patogenik gram positif 

dengan sifat anaerobik, yang secara alami ditemukan dalam saluran pencernaan 

dan vagina (Gambar 2.5). Bakteri ini  telah diisolasi dari feses lebih dari seratus 

tahun yang lalu dan diketahui bahwa kromosom dari bakteri ini mengandung 

60% ikatan Guanine cytosine dengan panjang genome 2,26Mb (Downen, 2010). 

Sebagai probiotik, Bifidobacterium longum dapat memberikan manfaat kesehatan 

sebab ia berperan dalam mencegah terjadinya penyakit dengan menekan dan 

melawan bakteri yang berpotensi membahayakan tubuh. Bifidobacterium longum 

mengatur agar sistem pencernaan berjalan normal dengan menghambat 

pertumbuhan bakteri berbahaya dan mengaktifkan sistem  imun. Lebih lanjut, 

Bifidobacterium longum berperan dalam mencegah terjadinya diare, menurunkan 

kolesterol, mengurangi gejala lactose intolerance, stimulator imun serta 

mencegah kanker (Adams, 2012).  

 

 

Gambar 2.5 Bifidobacterium longum 
Sumber: Microbewiki (2007) 

  

 Terdapat banyak jenis sumber makanan yang mengandung Bifidobacterium 

longum seperti yogurt, berbagai jenis produk fermentasi dairy dan sayur 

fermentasi seperti sauerkraut. Dalam tubuh, Bifidobacterium longum 

memfermentasi gula menjadi asam laktat dengan menurunkan pH level dari 

intestine. Hal ini membantu mengatur keseimbangan flora usus dengan 

memproduksi komponen organik seperti asam laktat, hidrogen peroksida, dan 

asam asetat yang dapat meningkatkan keasaman dari saluran intestine dan 

menghambat reproduksi dari bakteri yang berbahaya (Adams, 2012).  Menurut 

penelitian lain, Bifidobacterium longum ditranferkan dari ibu ke anak melalui ASI 

ekslusif. Transfer inilah yang nantinya akan memicu Bifidobacterium longum 

dalam fungsinya sebagai stimulator sistem imun (Downen, 2010). 
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2.5.3 Lactobacillus acidophilus  

 Lactobacillus acidophilus merupakan bakteri asam laktat homofermentatif 

yang banyak dipelajari karena manfaatnya pada bidang food biotechnology. 

Bakteri ini pertama kali diisolasi oleh Moro pada tahun 1900 dari feses bayi. 

Lactobacillus acidophilus merupakan bakteri gram positif dengan banyak variasi 

rantai panjang namun paling banyak ditemukan dalam bentuk rantai pendek (2-

10µm). Memiliki penampakan yang berwarna putih – cream, dan sering 

digunakan sebagai dietary supplements (capsul, powder, tablet), campuran 

bahan makanan (bar, powder beverages), serta bahan nutrisi (formula bayi) 

(DANISCO, 2013). Gambar dari Lactobacillus acidophilus dapat dilihat pada 

Gambar 2.6. 

 

 

Gambar 2.6 Lactobacillus acidophilus 
Sumber: Hopeland (2010) 

 

Suhu optimum pertumbuhan dari Lactobacillus acidophilus adalah pada 

suhu 37 - 42oC. Dari setidaknya 50 strain Lactobacillus, Lactobacillus acidophilus 

merupakan jenis yang paling dikenal dan didistribusikan secara komersial 

sebagai probiotik. NCFM merupakan strain Lactobacillus acidophilus yang 

diisolasi dari manusia pada tahun 1970 dan didistribusikan sebagai probiotik 

terutama untuk produk formula, yogurt, dan susu cair sejak pertengahan tahun 

1970-an. Lactobacillus acidophilus tumbuh pada pH rendah (<3,5) dalam kondisi 

anaerobik. Lactobacillus acidophilus memanfaatkan gula sebagai substrat untuk 

fermentasi serta membentuk koloni di daerah yang memiliki kadar gula yang 

tinggi seperti saluran pencernaan (GI tract) pada manusia dan hewan. Untuk 

setiap satu molekul glukosa yang terfermentasi, energi yang dihasilkan adalah 

sebesar 2 ATP (Kullen and Klaenhammer, 1999). 
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2.5.4 Lactobacillus delbrueckii  

 Lactobacillus delbrueckii merupakan bakteri gram positif non patogen 

berbentuk batang yang bersifat nonmotil (tidak dapat bergerak). Merupakan 

spesies umum yang memiliki kemampuan untuk memfermentasi substrat gula 

menjadi produk asam laktat pada kondisi anaerobik (tanpa oksigen). Oleh karena 

itu, Lactobacillus delbrueckii secara umum banyak ditemukan dalam produk dairy 

seperti yogurt, susu, dan keju. Gambar dari Lactobacillus delbrueckii dapat  

dilihat pada Gambar 2.7. 

 

 

Gambar 2.7 Lactobacillus delbrueckii 
Sumber : Microbewiki (2010) 

 

Sebagai bakteri gram positif, Lactobacillus delbrueckii akan menampakkan 

warna ungu dalam uji pewarnaan gram. Ciri khusus dari bakteri jenis ini adalah 

memiliki dinding serta membran sel yang tebal. Meskipun demikian, tidak adanya 

membran luar sebagai pertahanan tambahan menyebabkan bakteri jenis ini 

sensitif terhadap serangan bacteriophage. Dengan kemampuannya sebagai 

agen fermentasi, Lactobacillus delbrueckii mampu menurunkan pH sistem 

menjadi pH asam dengan menarik nutrisi pertumbuhan seperti asam-asam 

amino, vitamin-vitamin, karbohidrat dan asam-asam lemak. Suhu optimum 

pertimbuhan dari bakteri ini adalah 40 - 44oC dalam kondisi anaerob (Elli et al, 

2006).  
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III  BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

 
 
 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

 Penelitian ini dilakukan di enam laboratorium yakni Laboratorium 

Bioteknologi, Laboratorium Pengolahan Produk, Laboratorium Kimia, 

Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Instrument, dan Pilot Plant Pusat 

Penelitian Dan Pengembangan  Daya Saing Produk Dan Bioteknologi Kelautan  

Dan Perikanan yang beralamat di Jalan KS. Tubun, Petamburan 6, Jakarta 

Pusat. Waktu pelaksanaan adalah sejak bulan Maret – September 2016. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain timbangan analitik, 

tabung reaksi, rak tabung reaksi, botol duran, gelas ukur, erlenmeyer, beaker 

glass, cawan petri, vortex mixer, pipet mikro, microtipe, autoclave, laminar air 

flow, inkubator, shaker waterbath (Memmerth), spektrofotometer UV-5100 UV-

Vis, FTIR Perkin Elmer seri C69526, centrifuge (Beckman Coulter), pH meter 

(Thermo Orion), ose, hot plate dan stirer, kaca arloji, spatula, bunsen, filter press, 

mesin penepung, Buchi rotary evaporator R-210, kantong dialisis ukuran 14kDa 

(Sigma), tali pengikat kantong dialisis. 

 

3.2.2 Bahan 

 Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumput laut 

Turbinaria decurrens (diperoleh dari daerah pantai Binuangeun, Banten). Bahan 

lainnya antara lain filtrat ekstrak Turbinaria decurrens, enzim alginat liase, Alginat 

Oligosakarida (AOS) dari ekstrak Turbinaria decurrens, 4 isolat bakteri asam 

laktat (Bifidobacterium bifidium BRL 130, Bifidobacterium longum ATCC 15707, 

Lactobacillus acidophilus FNCC 0051, Lactobacillus delbrueckii FNCC 0045) 

yang diperoleh dari koleksi laboratorium mikrobiologi PAU UGM, media Luria 

Broth (LB cair) (Sigma), media selektif alginat liase (Luria Broth dan tepung 

alginat Turbinaria decurrens), media deMan Rogosa and Sharpe (MRS) broth 

(Merck), deMan Rogosa and Sharpe (MRS) agar (Oxoid), Tween 80 (Merck), 

Free Carbohydrate deMan Rogosa and Sharpe (MRS) broth (peptone {Oxoid} , 

meat extract {Oxoid}, yeast extract {Oxoid}, Di-potassium hydrogen phosphate, 

sodium acetate {Merck}, ammonium clorida {Merck}, magnesium sulphate 
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{Merck},  dan manganese sulphate {Merck}), Free Carbohydrate deMan Rogosa 

and Sharpe (MRS) agar (peptone {Oxoid}, meat extract {Oxoid}, yeast extract 

{Oxoid}, Di-potassium hydrogen phosphate {Merck}, sodium acetate {Merck}, 

ammonium clorida {Merck}, magnesium sulphate {Merck}, manganese sulphate 

{Merck}, CaCO3 {Merck}, dan agar), aquades, etanol 99,9% (Merck), HCl 1%, 

HCl 10%, Na2CO3 2%, NaOCl, NaOH 10%, dan isopropil alkohol (IPA), CaCl2 

10%, amonium sulfat ({NH4}2SO4), buffer fosfat pH 7, reagen Bradford (Thermo 

Scientific), DNS (3,5 Dinitro Salicylic Acid) (Sigma), BSA (Bovin Serum Albumin) 

(Sigma), N-butanol (Merck), dan asam format (Merck).      

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) 

dengan 2 faktor, dimana faktor 1 adalah penambahan Alginat Oligosakarida 

(AOS) yang dihasilkan dari konsentrasi crude enzim alginat liase yang berbeda 

dan faktor 2 adalah jenis bakteri yang digunakan. Berikut ini merupakan 

kombinasi perlakuan yang dilakukan dalam penelitian:  

Faktor 1 : Penambahan AOS yang dihasilkan dari konsentrasi crude enzim 

alginat liase yang berbeda (C), terdiri dari 4 level yaitu : 

C1 : AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25 U  

C2 : AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 50 U 

C3 : AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 75 U 

C4 : AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 100 U 

Faktor 2 : Jenis bakteri yang digunakan (B), terdiri dari 4 jenis yaitu : 

B1 : Bifidobacterium bifidium BRL 130 

B2 : Bifidobacterium longum ATCC 15707 

B3 : Lactobacillus acidophilus FNCC 0051 

B4 : Lactobacillus delbrueckii FNCC 0045 

Kombinasi perlakuan dari kedua faktor dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut : 

 
Tabel 3.1 Kombinasi perlakuan 

Perlakuan C1 C2 C3 C4 

B1 C1B1 C2B1 C3B1 C4B1 

B2 C1B2 C2B2 C3B2 C4B2 

B3 C1B3 C2B3 C3B3 C4B3 

B4 C1B4 C2B4 C3B4 C4B4 

Keterangan : 
C1B1 : AOS dari kons. crude enzim alginat liase 25U ; Bifidobacterium bifidium 
C1B2 : AOS dari kons. crude enzim alginat liase 25U ; Bifidobacterium longum 
C1B3 : AOS dari kons. crude enzim alginat liase 25U ; Lactobacillus acidophilus 
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C1B4 : AOS dari kons. crude enzim alginat liase 25U ; Lactobacillus delbrueckii 
C2B1 : AOS dari kons. crude enzim alginat liase 50U ; Bifidobacterium bifidium 
C2B2 : AOS dari kons. crude enzim alginat liase 50U ; Bifidobacterium longum 
C2B3 : AOS dari kons. crude enzim alginat liase 50U ; Lactobacillus acidophilus 
C2B4 : AOS dari kons. crude enzim alginat liase 50U ; Lactobacillus delbrueckii 
C3B1 : AOS dari kons. crude enzim alginat liase 75U ; Bifidobacterium bifidium 
C3B2 : AOS dari kons. crude enzim alginat liase 75U ; Bifidobacterium longum 
C3B3 : AOS dari kons. crude enzim alginat liase 75U ; Lactobacillus acidophilus 
C3B4 : AOS dari kons. crude enzim alginat liase 75U ; Lactobacillus delbrueckii 
C4B1 : AOS dari kons. crude enzim alginat liase 100U ; Bifidobacterium bifidium 
C4B2 : AOS dari kons. crude enzim alginat liase 100U ; Bifidobacterium longum 
C4B3 : AOS dari kons. crude enzim alginat liase 100U ; Lactobacillus acidophilus 
C4B4 : AOS dari kons. crude enzim alginat liase 100U ; Lactobacillus delbrueckii 

 

 Total perlakuan adalah 52 yang diperoleh dari 48 kombinasi perlakuan 

(masing-masing tiga kali pengulangan) dan penambahan 4 perlakuan kontrol 

(C0) yakni perlakuan tanpa penambahan AOS ke dalam media uji. Data nilai total 

BAL (Bakteri Asam Laktat) yang diperoleh dari perlakuan-perlakuan tersebut 

kemudian diolah menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA) dengan selang 

kepercayaan 95% dan uji lanjut DMRT 95% (Duncan Multiple Range Test) 

menggunakan program SPSS 15.0. 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dibagi menjadi tiga tahapan utama, yakni persiapan 

pendahuluan, proses produksi, dan proses pengaplikasian. Persiapan 

pendahuluan meliputi pembuatan media uji yang digunakan, peremajaan 

terhadap bakteri-bakteri uji yang digunakan dan persiapan terhadap bahan serta 

alat yang akan digunakan. Tahapan selanjutnya adalah proses produksi untuk 

menghasilkan bahan baku berupa filtrat ekstrak Turbinaria decurrens dan tepung 

alginat, produksi enzim liase untuk pembuatan AOS (Alginat Oligosakarida), dan 

proses produksi AOS itu sendiri. Tahapan terakhir adalah proses pengujian dan 

pengaplikasian produk akhir AOS terhadap bakteri uji probiotik untuk menguji 

kemampuannya sebagai prebiotik. Kemampuan AOS sebagai prebiotik diuji 

dengan menghitung perbandingan nilai total BAL (Bakteri Asam Laktat) antara 

perlakuan kontrol tanpa penambahan AOS, dengan perlakuan uji penambahan 

AOS yang diproduksi dari empat konsentrasi crude enzim alginat liase berbeda 

yakni 25U ; 50U; 75U ; 100U. 
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3.4.1 Persiapan pendahuluan 

A. Pembuatan media uji 

 Dalam penelitian ini, digunakan enam jenis media uji yakni media Luria 

Broth, media selektif alginat liase, MRS (deMan Rogosa and Sharpe) Broth, MRS 

(deMan Rogosa and Sharpe) Agar, Free Carbohydrate MRS (deMan Rogosa and 

Sharpe) Broth (MRS Broth bebas karbohidrat) dan Free Carbohydrate MRS 

(deMan Rogosa and Sharpe) Agar (MRS Agar bebas karbohidrat). Media Luria 

Broth digunakan untuk inokulasi dan peremajaan Bacillus yang akan digunakan 

dalam produksi enzim alginat liase sedangkan media selektif alginat liase akan 

digunakan untuk produksi crude enzim alginat liase. MRS Broth akan digunakan 

pada tahap peremajaan bakteri dan pembuatan kurva pertumbuhan bakteri 

probiotik. MRS Agar akan digunakan sebagai media pertumbuhan dalam 

penghitungan total bakteri asam laktat (BAL) pada tahap pembuatan kurva 

pertumbuhan. Sedangkan MRS Broth bebas karbohidrat dan MRS Agar bebas 

karbohidrat akan digunakan sebagai media pertumbuhan pada tahap akhir 

pengaplikasian AOS  (Alginat Oligosakarida) terhadap bakteri probiotik.  

 Media Luria Broth stok dibuat dengan menimbang 10 gram Luria Broth di 

atas gelas arloji. Bahan tersebut kemudian dipindahkan ke dalam erlenmeyer 

dan dilarutkan dengan aquades hingga volume 500 ml. Media kemudian dibagi 

untuk dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan volume 10 ml dan erlemeyer 

dengan volume 25 ml. Media ini kemudian disterilisasi pada suhu 121oC selama 

15 menit. Media ini nantinya akan digunakan sebagai media untuk inokulasi 

Bacillus.  

 Selanjutnya dilakukan pembuatan media selektif alginat liase dengan 

menimbang 10 gram Luria Broth dan 2,5 gram tepung alginat Turbinaria 

decurrens. Bahan lalu dimasukkan ke dalam erlenmmeyer dan dilarutkan dengan 

500 ml aquades. Media kemudian disterilisasi dengan menggunakan autoclave 

pada suhu 121oC selama 15 menit. Media selektif alginat liase yang telah 

disterilisasi kemudian didinginkan terlebih dahulu sebelum siap untuk digunakan.  

 Media MRS Broth stok dibuat dengan menimbang 2,55 gram MRS Broth di 

atas gelas arloji. Bahan tersebut kemudian dipindahkan ke dalam erlenmeyer 

sambil ditambahkan dengan 50 ml aquades dan 0,05 ml Tween 80. Tween 80 

merupakan jenis polysorbate yang berfungsi sebagai faktor pendukung 

pertumbuhan atau nutrien pengkaya bagi BAL. Campuran MRS Broth, aquades, 
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dan Tween 80 tersebut lalu dihomogenisasi hingga tercampur secara sempurna. 

Setelah itu, dilakukan sterilisasi dengan menggunakan autoclave pada suhu 

121oC selama 15 menit. Media yang telah disterilisasi kemudian didinginkan 

sebelum siap untuk digunakan. 

 Pembuatan media MRS Agar stok, dilakukan dengan cara yang sama 

dengan MRS Broth diatas. MRS Agar ditimbang sebanyak 62 gram dan 

dimasukkan dalam erlenmeyer. Ke dalam erlenmeyer ditambahkan 1 liter 

aquades lalu dihomogenisasi hingga media terlarut secara sempurna. Media 

yang telah terlarut sempurna kemudian disterilisasi menggunakan autoclave 

dengan suhu 121oC selama 15 menit. 

 Free Carbohydrate MRS Broth (MRS Broth bebas karbohidrat) dibuat 

dengan cara menimbang 10 gram peptone, 8 gram meat extract, 4 gram yeast 

extract, 2 gram Di-potassium hydrogen phosphate, 5 gram sodium acetate, 2 

gram ammonium clorida, 0,2 gram magnesium sulphate, dan 0,05 gram 

manganese sulphate. Bahan-bahan tersebut kemudian dicampurkan ke dalam 

botol duran untuk selanjutnya dilarutkan dengan aquades hingga volume 

mencapai 1 liter. Campuran dihomogenisasi hingga terlarut sempurna dan 

disterilisasi dengan menggunakan autoclave pada suhu 121oC selama 15 menit. 

 Selanjutnya, dalam pembuatan Free Carbohydrate MRS Agar (MRS Agar 

bebas karbohidrat) tahapan yang dilakukan sama dengan saat pembuatan MRS 

Broth bebas karbohidrat. Perbedaannya hanyalah pada saat pembuatan MRS 

Agar bebas karbohidrat campuran ditambahkan dengan 10 gram CaCO3 dan 15 

gram agar. Semua bahan tersebut kemudian dicampurkan ke dalam botol duran 

untuk selanjutnya dilarutkan dengan aquades hingga volume mencapai 1 liter. 

Campuran lalu dihomogenisasi hingga terlarut sempurna dan disterilisasi dengan 

menggunakan autoclave pada suhu 121oC selama 15 menit.  

 

B. Peremajaan bakteri 

 Peremajaan bakteri dilakukan dengan mencampurkan 2 – 3 ose kultur stok 

bakteri yang diperoleh dari kultur koleksi UGM, ke dalam tabung reaksi yang 

berisi 10 ml MRS Broth. Campuran tersebut kemudian diinkubasi selama 24 jam 

pada suhu 37oC. Tahapan ini dilakukan masing-masing sekali untuk tiap bakteri 

uji (Bifidobacterium bifidium BRL 130, Bifidobacterium longum ATCC 15707 

Lactobacillus acidophilus FNCC 0051 dan Lactobacillus delbrueckii FNCC 0045) 

sehingga pada akhirnya akan diperoleh empat tabung reaksi berisi isolat bakteri 
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uji. Peremajaan bakteri bertujuan untuk menyegarkan kembali bakteri uji yang 

berada dalam fase dorman akibat pembekuan. Dengan penyegaran dan 

pemberian nutrisi ini, diharapkan bakteri-bakteri probiotik tersebut akan kembali 

berada pada keadaan aktifnya sehingga ketika diaplikasikan dalam pengujian 

dapat menunjukkan laju pertumbuhan dan aktifitas yang produktif.  

 

C. Pembuatan kurva pertumbuhan bakteri 

 Pembuatan kurva pertumbuhan dilakukan dengan mengambil isolat bakteri 

uji berusia 24 jam hasil peremajaan pada tahapan sebelumnya, dan 

menginokulasikannya ke dalam erlenmeyer yang berisi MRS Broth dengan 

perbandingan 10% (v/v). Kultur stok berisi inokulum tersebut kemudian diinkubasi 

dalam inkubator bersuhu 37oC selama 48 jam dengan pengamatan pertumbuhan 

bakteri dilakukan setiap 3 jam sekali.  

 Dalam setiap pengamatan, dilakukan pengukuran nilai OD (optical density) 

dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 600 

nm. Selain itu, dilakukan pula perhitungan total bakteri asam laktat (BAL) dengan 

cara mengambil 1 ml isolat bakteri dari kultur stok, dilakukan pengenceran 

bertahap hingga 10-8, lalu inokulasikan ke dalam cawan petri yang berisi MRS 

Agar. Cawan petri tersebut kemudian diinkubasi pada suhu 37oC selama 48 jam 

dan dihitung nilai total BAL-nya.    

  

3.4.2 Proses Produksi 

A. Pembuatan tepung alginat 

 Pembuatan tepung alginat dilakukan dengan menimbang 2 kilogram rumput 

laut Turbinaria decurrens kering. Rumput laut tersebut kemudian disortasi dari 

komponen pengotor seperti potongan batu karang, rumput laut jenis lain, 

binatang laut kecil, pasir, dan lainnya. Setelah rumput laut selesai disortasi, 

dilakukan perendaman dan pencucian dengan menggunakan air untuk 

membersihkan komponen pengotor yang mungkin masih menempel di bahan 

baku.  

 Rumput laut kemudian direndam selama 60 menit dengan menggunakan 

HCl konsentrasi 1% dengan perbandingan 1:30 (b/v), dimana tiap 1 gram rumput 

laut kering Turbinaria decurrens dilarutkan ke dalam 20 ml HCl 1%. Perendaman 

dengan HCl ini bertujuan untuk melarutkan garam-garam mineral, manitol, 

laminaran, dan zat warna yang terdapat dalam rumput laut. Selulosa yang 
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terdapat pada dinding sel rumput laut merupakan serat yang tidak larut air. 

Selulosa ini dapat dihidrolisis oleh asam kuat, sehingga adanya proses 

perendaman dengan HCl sebelum proses ekstraksi akan membantu melunakkan 

dan memecah dinding sel dan selulosa yang nantinya akan memudahkan proses 

ekstraksi (Fengel and Wegener, 1995).  

 Setelah 60 menit, rendaman Turbinaria ditiriskan dan dilanjutkan pada 

proses perebusan.  Proses perebusan Turbinaria dilakukan pada suhu 60 - 70oC 

selama 60 menit dengan menggunakan panci aluminium. Hasil yang diperoleh 

dari proses perebusan kemudian digiling dengan tujuan menyeragamkan ukuran, 

meratakan, dan semakin menghaluskan tektur bubur yang terbentuk. Dengan 

penggilingan ini diharapkan agar jaringan rumput laut yang telah lunak benar-

benar hancur sehingga ekstraksi alginat akan berjalan maksimal. Bubur halus 

yang diperoleh kemudian direbus kembali dengan suhu dan waktu yang sama 

dengan proses sebelumnya.  

 Pada perebusan lanjutan ini, ke dalam bubur rumput laut ditambahkan 

Na2CO3 konsentrasi 2% dengan perbandingan 1:30 (b/v) yakni penambahan 1 

gram Na2CO3 dilakukan untuk setiap 30 ml bubur rumput laut. Penambahan ini 

dilakukan secara perlahan sambil sesekali dilakukan pengadukan. Na2CO3 

merupakan basa yang mampu memecah pektin. Pektin merupakan komponen 

yang juga terdapat dalam dinding sel rumput laut selain selulosa dan 

hemiselulosa. Pektin tersusun atas satuan-satuan gula dan asam yang berfungsi 

sebagai pengikat dan perekat antara dinding sel. Pektin bersifat tidak stabil 

dalam kondisi basa, karena itu penambahan Na2CO3 bertujuan untuk memecah 

pektin. Ketika pektin telah dipecah, alginat yang terdapat dalam dinding sel 

rumput laut akan terlarutkan sebab kondisi basa merupakan kondisi optimum 

kelarutan alginat (Winarno, 1996).  

 Proses kemudian dilanjutkan pada tahapan ekstraksi menggunakan filter 

press. Filter press merupakan alat pengekstraksi dengan sekat-sekat yang terdiri 

dari saringan berlapis. Bubur hasil perebusan dialirkan ke dalam filter press 

dengan menggunakan pipa. Filter press akan memisahkan filtrat alginat dari 

ampas secara bertingkat. Filtrat akan lolos dari saringan dan dialirkan menuju 

wadah penampungan akhir, sementara ampas akan tertahan pada saringan. 

Sebagian filtrat yang diperoleh dari ekstraksi ini akan dipisahkan ke dalam wadah 

untuk digunakan sebagai bahan baku dalam produksi Alginat Oligosakarida 

(AOS).  



25 
 

 Filtrat sisa hasil ekstraksi kemudian dipucatkan selama 30 menit dengan 

penambahkan NaOCl 0,25% (v/v). Pemucatan bertujuan untuk melarutkan 

komponen warna yakni senyawa fenolik yang terdapat dalam ikatan polimer 

alginat. Filtrat Turbinaria decurrens yang telah dipucatkan kemudian dijadikan 

sebagai asam alginat dengan penambahan HCl 10% (v/v) hingga pH sistem 

menjadi 2,8 - 3,2. HCl akan mengikat alginat yang terdapat dalam filtrat. 

Penambahan HCl dilakukan secara perlahan-lahan dengan volume sedikit demi 

sedikit. Alginat akan mengikat atom H+ dari HCl dengan cukup cepat hingga 

membentuk gumpalan halus berwarna kuning seperti kembang tahu.    

 Asam alginat yang telah terbentuk kemudian dicuci dengan air mengalir 

hingga menjadi netral. Asam alginat yang telah netral tersebut kemudian 

dikonversi menjadi Na-Alginat dengan penambahan NaOH 10% (v/v) hingga pH 

sistem menjadi 7 - 8. Konversi dari asam alginat ke Na-Alginat bertujuan untuk 

memperoleh sistem alginat yang lebih stabil. Ion H+ yang pada tahap 

sebelumnya diikat oleh alginat akan ditukar dengan ion Na+ dari penambahan 

NaOH melalui proses yang relatif lambat. Na-alginat yang diperoleh lalu 

dipisahkan hingga membentuk sistem berupa serabut dengan penambahan 

isopropil alkohol (IPA) dengan perbandingan 1 ml Na-alginat direndam dalam 2 

ml IPA (Isopropil Alkohol)  (1:2 v/v), sambil terus diaduk dan dibiarkan selama 30 

menit. Serabut Na-Alginat yang telah mengeras kemudian ditiriskan dan 

dikeringkan dengan menggunakan sinar matahari selama 1 – 3 hari, sebelum 

kemudian ditepungkan dengan menggunakan mesin penepung hingga diperoleh 

tepung Na-alginat bubuk dengan ukuran 80 – 100 mesh.  

 

B. Produksi Crude Enzim Alginat Liase dengan modifikasi metode 

Subaryono et al. (2013)   

 Alginat liase diproduksi dengan menginokulasikan Bacillus sp dalam 10 ml 

medium  Luria Broth (Luria cair). Inokulum kemudian diinkubasi pada suhu 30oC 

selama 24 jam. Inokulum yang diperoleh selanjutnya diambil sebanyak 1 ml 

untuk diinokulasikan kembali ke dalam 25 ml media selektif alginat liase. 

Tahapan ini bertujuan untuk menyeleksi dan meyakinkan bahwa jenis bakteri 

yang nantinya tumbuh dan dipergunakan adalah benar Bacillus sp. dengan 

kemampuan untuk merombak  ikatan alginat dan menghasilkan crude enzim 

alginat liase. Inokulum ini kemudian diinkubasikan dengan perlakuan yang sama 

yakni pada suhu 30oC selama 5 hari. Biakan 25 ml alginat liase tersebut lalu 
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diinokulasikan ke dalam 500 ml media selektif alginat liase. Tahapan ini 

dilakukan dengan tujuan utama meningkatkan volume produksi alginat liase. 

Inkubasi dilakukan selama 5 hari pada suhu 30oC. 

 Setelah 5 hari, inokulum alginat liase 500 ml diendapkan dengan 

penambahan 2,5 ml CaCl2 10% selama 15 menit yang bertujuan untuk 

mengendapkan protein yang tidak terombak dan terpotong selama inkubasi 

dilakukan. Setelah 15 menit, endapan yang berupa gumpalan gel putih 

dipisahkan dari filtrat alginat liase. Filtrat lalu disentrifugasi untuk memaksimalkan 

pengendapan dan pemisahan dengan menggunakan sentrifuge berkecepatan 

8.000xg pada suhu 10oC selama 20 menit. Endapan yang terbentuk kemudian 

dibuang dan filtrat alginat liase dimasukkan ke dalam tabung duran volume 

500ml.  

 Pengendapan dengan amonium sulfat dilakukan dengan menambahkan 

amonium sulfat kedalam filtrat alginat liase dengan konsentrasi 35% dan 65% 

menggunakan tabel amonium sulfat (b/v). Penambahan amonium sulfat ini 

bertujuan untuk memisahkan sekaligus memurnikan secara parsial crude enzim 

alginat liase dari protein-protein lain sehingga meningkatkan aktivitas dari crude 

enzim alginat liase yang nantinya akan dihasilkan (Kumaila, 2008). Pengendapan 

dilakukan dengan melarutkan amonium sulfat dengan menggunakan stirrer 

selama 2 jam dengan suhu sistem diusahan selalu dalam kondisi dingin. 

 Filtrat hasil pengendapan dengan amonium sulfat kemudian disentrifugasi 

dengan menggunakan sentrifuse berkecepatan 8.000xg pada suhu 10oC selama 

20 menit. Sentrifugasi pada tahapan ini bertujuan untuk memisahkan filtrat 

alginat liase dengan supernatan. Filtrat hasil pengendapan amonium sulfat 

konsentrasi 35% kemudian diendapkan kembali pada konsentrasi 65% dengan 

perlakuan yang sama seperti tahapan sebelumnya sehingga pada akhirnya akan 

diperoleh filtrat dan supernatan dengan dua konsentrasi yang berbeda yakni 

konsentrasi 35% dan 65%. 

 Supernatan yang telah dipisahkan dengan proses sentrifugasi kemudian 

dibungkus dengan menggunakan kantung dialisis ukuran 14 kDa dan didialisis 

dengan buffer fosfat pH 7 selama 48 jam dengan penggantian buffer setiap 2 jam 

sekali. Proses dialisis bertujuan untuk memekatkan, meluruhkan garam-garam 

mineral serta memurnikan crude enzim sehingga pada akhirnya zat yang 

tertahan adalah protein dengan ukuran yang lebih besar dari pori kantung 

(Grogan, 2009). Crude enzim alginat liase yang dihasilkan dari proses ini 
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kemudian diuji kadar proteinnya serta karakterisasi crude enzim berupa 

pengujian suhu dan pH optimum. Pengujian ini semuanya akan digunakan 

sebagai dasar dalam penetapan kondisi terbaik dalam produksi Alginat 

Oligosakarida (AOS). 

  

C. Produksi Alginat Oligosakarida dari Turbinaria decurrens dengan 

modifikasi metode Subaryono et al. (2014) 

 Produksi Alginat Oligosakarida (AOS) dilakukan dengan memodifikasi 

metode yang dilakukan oleh Subaryono et al. (2014). Produksi dimulai dengan 

menambahkan 20 ml crude enzim alginat liase dengan konsentrasi berbeda (25, 

50, 75, dan 100 U) ke dalam filtrat hasil ekstraksi Turbinaria decurrens pada 

tahapan pembuatan tepung alginat yang sebelumnya telah dipisahkan. 

Perbandingan komposisi campuran adalah 20 ml crude enzim alginat liase : 160 

filtrat : 20 buffer fosfat. Campuran tesebut lalu diinkubasi dalam shaker inkubator 

pada suhu 45oC selama 4 jam. Crude enzim alginat liase yang ditambahkan 

inilah yang nantinya akan mendegradasi struktur alginat dari filtrat Turbinaria 

decurrens dan mengubahnya menjadi struktur alginat Oligosakarida (AOS) 

sedangkan penambahan buffer bertujuan untuk menjaga kestabilan pH media 

selama proses berlangsung (Subaryono et al., 2014). Aktivitas enzim kemudian 

dihentikan dengan pemberian perlakuan pemanasan menggunakan air mendidih 

selama 10 menit.  

 Untuk mengendapkan makromolekul yang mungkin terdapat selama proses 

ekstraksi, ditambahkan etanol sebanyak 50% (v/v) ke dalam larutan tersebut. 

Larutan kemudian disentrifugasi selama 10 menit dengan kekuatan putaran 

10.000xg pada suhu 4oC. Filtrat yang diperoleh kemudian dipisahan dari 

endapannya dan dievaporasi pada suhu 45oC, dengan RPM 125 dan kekuatan 

pump awal 175 Mbar. Secara perlahan kekuatan pump diturunkan hingga 

mencapai 50 Mbar untuk semakin mempercepat proses evaporasi. Proses 

evaporasi dihentikan ketika seluruh etanol yang berada dalam sampel telah 

diyakini teruapkan secara sempurna.  

 

3.4.3 Aplikasi Alginat Oligosakarida (AOS) sebagai prebiotik 

Pengaplikasian Alginat Oligosakarida (AOS) terhadap bakteri probiotik 

bertujuan untuk melihat pengaruh pemberian AOS yang dihasilkan dari 

penambahan konsentrasi crude enzim alginat liase berbeda terhadap 
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kemampuan hidup bakteri uji  L. acidophilus, L. delbrueckii, B. bifidium, dan B. 

longum. Tahapan ini juga bertujuan untuk melihat potensi AOS sebagai prebiotik 

yang dapat memicu pertumbuhan dari bakteri probiotik.  

Akiyama dan Endo (1992), melaporkan bahwa AOS yang dihasilkan secara 

hidrolisis enzimatis terbukti mampu mempercepat pertumbuhan bakteri 

Bifidobacterium dalam medium susu skim. Sejalan dengan penelitian tersebut, 

Wang et al. (2006), melaporkan pemberian AOS dalam media pertumbuhan 

bakteri Bifidobacterium dan Lactobacillus mampu menstimulasi pertumbuhan 

bakteri secara signifikan. Dari empat konsentrasi pemberian AOS yang diberikan 

oleh Wang (0,5% ; 1% ; 3% ; 5%), pemberian AOS dengan konsentrasi 1% 

merupakan perlakuan terbaik yang memicu pertumbuhan bakteri probiotik yang 

paling tinggi.  

Langkah awal pada pengamatan pertumbuhan probiotik adalah persiapan 

media uji. Sebanyak 3 ml AOS dicampurkan ke dalam 300 ml MRS Broth bebas 

karbohidrat lalu dihomogenisasi hingga tercampur merata. Konsentrasi AOS 

dalam media yang diinginkan adalah sebesar 1%. AOS yang digunakan berasal 

dari empat konsentrasi crude enzim alginat liase yang berbeda (25 U ; 50 U; 75 

U; 100 U). Media tersebut kemudian dibagi keempat wadah berbeda dengan 

volume masing-masing 75 ml. Sebanyak 0,75 ml bakteri uji (Bifidobacterium 

bifidium BRL 130, Bifidobacterium longum ATCC 15707, Lactobacillus 

acidophilus FNCC 0051, Lactobacillus delbrueckii FNCC 0045), diinokulasikan ke 

dalam 75 ml media yang tadi  telah dipisahkan. 

Inokulum tersebut lalu diinkubasi pada suhu 37oC dengan pengamatan 

terhadap perubahan nilai OD (λ = 600 nm), pH substrat dan total BAL setiap 3 

jam selama 24 jam. Pengukuran total BAL dilakukan dengan metode pour plate. 

Metode ini dipilih karena cenderung lebih mudah dan cepat pelaksanaannya 

sehingga kinerja menjadi lebih efisien. Metode pour plate dilakukan dengan 

memasukkan 1 ml suspensi bakteri uji cawan petri steril yang selanjutnya 

ditambahkan dengan 20 ml media uji MRS Agar bebas karbohidrat. Cawan uji 

tersebut kemudian diinkubasi pada suhu 37oC selama 48 jam.  

Semua perlakuan ini dilakukan secara triplo kecuali pada perlakuan kontrol 

sebab perlakuan kontrol adalah perlakuan tanpa penambahan AOS sehingga 

untuk tiap bakteri uji hanya memiliki satu kontrol. Total keseluruhan cawan 

perlakuan yang diperoleh sebanyak 52 cawan, yang berasal dari 4 perlakuan 

kontrol tanpa penambahan AOS untuk 4 bakteri uji serta 48 cawan dari 
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kombinasi perlakuan penambahan AOS yang diproduksi dari 4 level konsentrasi 

crude enzim alginat liase (25U ; 50U ; 75U ; 100U) dan 4 jenis bakteri uji yang 

berbeda, dengan masing-masing 3 kali ulangan.   

 

3.5 Diagram Alir Penelitian  

3.5.1 Persiapan pendahuluan 

A. Pembuatan media uji 

a. Luria Broth  

 

 
 

Ditimbang dengan kaca arloji 
 

Dimasukkan ke dalam erlenmeyer 
 
 

Dihomogenisasi hingga terlarut sempurna 
 
 
 
 
 
 

Disterilisasi menggunakan autoclave t : 15 menit ; T : 121oC 
 

 

 

 
Gambar 3.1 Diagram alir pembuatan media LB cair 

(Modifikasi HiMedia, 2015) 

 

 b. Media selektif alginat liase 
 
 

 
Ditimbang dengan kaca arloji 

 
Dipindahkan ke dalam erlenmeyer 

 
Dihomogenisasi hingga terlarut sempurna 

 
Disterilisasi menggunakan autoclave t : 15 menit ; T : 121oC 

 
 
 

Gambar 3.2 Diagram alir pembuatan media selektif alginat liase 
(Modifikasi Subaryono et al., 2014) 

250 ml dibagikan ke dalam tabung 
reaksi volume 15 ml 

250 ml dibagikan ke dalam tabung 
reaksi erlenmeyer volume 50 ml 

 

10 gram Luria Broth  

25 tabung reaksi Luria Broth stok 

500 ml aquades 

10 erlenmeyer Luria Broth stok 

10 gram Luria Broth 

500 ml media selektif alginat liase 

 500 ml aquades 

 2,5 gram tepung alginat 

Turbinaria decurrens 
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 c. MRS (deMan Rogosa and Sharpe) Broth 

 
 

 
Ditimbang dengan kaca arloji 

 
Dipindahkan ke dalam erlenmeyer 

 
Dihomogenisasi hingga terlarut sempurna 

 
Disterilisasi dengan menggunakan autoclave t : 15 menit ; T : 121oC  

 
 

 
Gambar 3.3 Diagram alir pembuatan media uji MRS Broth 

(Modifikasi Sigma, 2013) 

 
 d. MRS (deMan Rogosa and Sharpe) Agar 

 
 
 

Ditimbang dengan kaca arloji 
 

Dipindahkan ke dalam erlenmeyer 
 

Dihomogenisasi hingga terlarut sempurna 
 

Disterilisasi dengan menggunakan autoclave t : 15 menit ; T : 121oC  
  
 
 
 

Gambar 3.4 Diagram alir pembuatan media uji MRS Agar 
(Modifikasi Sigma, 2013) 

 
 e. Free Carbohydrate MRS (deMan Rogosa and Sharpe) Broth 

 

 

 

 
 

Ditimbang dan dituangkan ke dalam tabung Duran 

 
Dihomogenisasi hingga terlarut sempurna 

 
Disterilisasi dengan autoclave t : 15 menit ; T : 121oC  

  
 
 

 
Gambar 3.5 Diagram alir pembuatan media Free Carbohydrate MRS  Broth  

(Modifikasi Sigma, 2013) 

62 gram  MRS Agar 

1 L MRS Agar stok 

1 L aquades 

10 gram peptone, 8 gram meat extract, 4 gram yeast extract, 2 gram 

Di-potassium hydrogen phosphate, 5 gram sodium acetate, 2 gram 

ammonium clorida, 0,2 gram magnesium sulphate, dan 0,05 gram 

manganese sulphate, dan 1% AOS 

1 L Free Carbohydrate MRS Broth  

1 L aquades 

2,55 gram MRS Broth 

50 ml MRS Broth stok 

 50 ml aquades 

 0,05 ml Tween 80 
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 f. Free Carbohydrate MRS (deMan Rogosa and Sharpe) Agar 

 

 

 
 
 

Ditimbang dan dituang ke dalam tabung Duran 
 

Dihomogenisasi hingga terlarut sempurna 
 

Disterilisasi dengan autoclave t : 15 menit ; T : 121oC  
  

 
 
 

Gambar 3.6 Diagram alir pembuatan media Free Carbohydrate MRS Agar 
(Modifikasi Sigma, 2013) 

 

B. Peremajaan bakteri* 

 
 

 
Dilakukan inokulasi 2-3 ose kultur stok ke dalam 10 ml MRS Broth 

 
Diinkubasi pada T : 37oC, t : 24 jam 

 
 
 

Gambar 3.7 Diagram alir peremajaan bakteri 
(Modifikasi Fardiaz, 1992)  

 

C. Pembuatan kurva pertumbuhan bakteri* 

 
 

 
Dilakukan inokulasi bakteri uji ke dalam MRS Broth (10% v/v) 

 
Diinkubasi pada T : 37oC, t : 48 jam @3jam 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.8 Diagram alir pembuatan kurva pertumbuhan bakteri 
(Modifikasi Fardiaz, 1992) 

Keterangan : *)Dilakukan masing-masing untuk bakteri uji (Bifidobacterium bifidium BRL 130, Bifidobacterium 
longum ATCC 15707, Lactobacillus acidophilus FNCC 0051, Lactobacillus delbrueckii FNCC 0045). 

10 gram peptone, 8 gram meat extract, 4 gram yeast extract, 2 gram 

Di-potassium hydrogen phosphate, 5 gram sodium acetate, 2 gram 

ammonium clorida, 0,2 gram magnesium sulphate, 0,05 gram 

manganese sulphate, 10 gram CaCO3, 15 gram agar, dan 1% AOS 

 

1 L Free Carbohydrate MRS Agar  

1 L aquades 

Kultur stok bakteri  

Bakteri uji 

Diinkubasi T : 37oC, t : 48 

jam 

Nilai OD (optical dencity) diukur 
dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis λ : 600 nm 

1 ml bakteri uji diinokulasikan ke 
dalam cawan berisi MRS Agar  

Bakteri uji 

Kurva pertumbuhan bakteri 
Nilai total BAL 
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3.5.2 Proses Produksi 

A. Pembuatan Tepung Alginat 

 
 
 
 

Dilakukan perendaman selama 60 menit  
 

Direbus pada T : 60-70ºC ; t : 60 menit 
 

Digiling 
 

Dilakukan perebusan lanjutan pada T : 60-70ºC ; t : 60 menit 
 

Diekstraksi 
 

Dipucatkan selama t : 30 menit  
 

Dilakukan pembentukan asam alginat hingga pH 2,8-3,2  
 

Dicuci hingga netral  
 

Dikonversikan menjadi Na-Alginat sampai pH 7-8 
 
 

Na-Alginat dipisahkan sambil terus diaduk dan biarkan selama 30 menit 
 

Dilakukan pengeringan dengan sinar matahari 1 – 3 hari 
 

Ditepungkan dengan ukuran mesh 80 - 100 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.9 Diagram alir pembuatan tepung alginat 
(Modifikasi Subaryono et al., 2009) 

Keterangan : 
a
)1 gram rumput laut Turbinaria decurrens kering direndam dalam 30 ml 

HCl 1%, 
b
)1 gram Na2CO3 ditambahkan untuk setiap 30 ml bubur rumput laut Turbinaria 

decurrens, 
c
)1 ml Na-alginat direndam dalam 2 ml IPA (Isopropil Alkohol) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ampas 

Analisa : 

 K. Air 

 K. Abu 

 K. Abu Tak Larut Asam  

 Viskositas 

 Rendemen 

 UJi FTIR (Fourier 
Transform Infrared 
Spectroscopy) 

Analisa : 

 K. Air 

 K. Abu 

 K. Abu Tak Larut Asam 

 CAW (Clean Anhidrus 
Weed) 

 Impurities  

Tepung Na-Alginat 

 

Rumput Laut Kering (Turbinaria decurrens) 

 
HCl 1% (1:30 b/v)a 

Na2CO3 2% (1:30 b/v)
b 

NaOCl 0,25% (v/v) 

HCl 10% (v/v) 

NaOH 10% (v/v) 

IPA (Isopropil Alkohol)  
(1:2 v/v)

c 
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B. Produksi Crude Enzim Alginat Liase dengan modifikasi metode 

Subaryono et al. (2013) 

 
 
 
 

Diinokulasikan pada 10 ml media LB cair 
 

Diinkubasi pada T : 30 ºC ; t : 24 jam 
 

1 ml kultur diinokulasi ke dalam 25 ml media selektif alginat liase 
 

Diinkubasi pada T : 30 ºC ; t : 5 hari 
 

 Kultur diinokulasi ke dalam 500 ml media selektif alginat liase 
 

Diinkubasi selama 5 hari pada suhu 30 ºC 
 

Diendapkan selama 15 menit 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.10 Diagram alir produksi crude enzim alginat liase 

(Modifikasi Subaryono et al., 2013) 
Keterangan : *)Analisa untuk karakterisasi crude enzim alginat liase 

Dipekatkan sambil terus diaduk dengan 
stirer selama 2 jam 

 

Didialisis pada T : 4ºC ; t : 48 jam  
dengan Buffer  fosfat pH 7, 20mM  

 

Supernatan  

 

Analisa : 

 Uji kadar protein* 

 Penentuan suhu dan pH 
optimum* 

Bacillus sp.  

Crude enzim alginat 
liase 

 

(NH4)2SO4  

Supernatan 

 

2,5 ml CaCl2 10%  

Filtrat  

 
Disentrifugasi dengan kecepatan 

8.000 x g T : 10oC ; t : 20 menit 

Supernatan Filtrat  

 

Disentrifugasi dengan kecepatan 
8.000 x g T : 10oC ; t : 20 menit 

Filtrat  
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C. Produksi Alginat Oligosakarida (AOS) dari Turbinaria decurrens 

dengan modifikasi metode Subaryono et al. (2014) 

 
 
 
 

 
160 ml Filtrat 

 
 

Diinkubasi dalam shaker incubation T : 45
o
C ; t : 4 jam ; sambil terus diaduk 

 
Dilakukan pemanasan dengan air mendidih t : 10 menit 

 
Disentrifugasi dengan kekuatan putaran 10.000xg,  

T : 4oC ; t : 10 menit 
 

Filtrat dievaporasi pada T : 45oC 
 

 

 

Gambar 3.11 Diagram alir produksi Alginat Oligosakarida (AOS) 
(Modifikasi Subaryono et al., 2013) 

 

3.5.3 Aplikasi Alginat Oligosakarida (AOS) sebagai prebiotik 
 
 
 
 

Dihomogenisasi hingga terlarut sempurna   
 

Media dibagi ke dalam 4 wadah volume 75 ml 
 

Dilakukan penginokulasian 0,75 ml bakteri uji 
 

Diinkubasi pada T : 37oC dengan pengamatan tiap 3 jam sekali selama 48 jam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.12 Aplikasi Alginat Oligosakarida (AOS) sebagai prebiotik 
(Modifikasi Wang et al., 2006) 

 

20 ml buffer fosfat 

Rumput laut coklat 

(Turbinaria decurrens) 

Alginat Oligosakarida (AOS) 

20 ml Crude enzim 
(25U ; 50U ; 75U ; 100U) 

Etanol 50% (v/v) 

Analisa : 

 Uji TLC (Thin 
Layer 
Chromatography) 

Dilakukan pengukuran nilai 
pH  

Dilakukan pengukuran 
nilai OD (Spektro UV-

Vis λ : 600 mn)  

Hasil 
Diinkubasi pada T : 37oC ; t : 48 

jam 

Nilai  total BAL 

300 ml Free Carbohydrate MRS Broth  

Hasil 

Dilakukan inokulasi 1 ml bakteri uji dalam MRS 

Agar bebas karbohidrat dengan metode pour plate 

(triplo) 

3 ml AOS  
(25U ; 50U ; 75U ; 100U) 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis dan Karakterisasi Bahan Baku 

4.1.1 Analisis kimia rumput laut kering 

Analisis kimia dilakukan terhadap rumput laut Turbinaria decurrens kering 

yang merupakan bahan baku utama dari penelitian ini. Rumput laut Turbinaria 

decurrens yang digunakan dari penelitian ini dipanen dari pesisir pantai 

Binuangeun, Banten – Jawa Barat, selanjutnya dikeringkan dan dianalisis sifat 

kimianya.  Analisis yang dilakukan berupa pengujian kadar air, kadar abu, kadar 

abu tak larut asam, kadar garam, impurities, serta nilai CAW (Clean Anhidrus 

Weed).  

Berdasarkan hasil pengujian (Tabel 4.1), rumput laut Turbinaria kering 

mengandung nilai kadar air sebanyak 12,052%, kadar abu sebesar 24,876%, 

kadar abu tak larut asam sebesar 1,056%, kadar garam 0,2674%, persen 

impurities sebesar 3,608%, dan nilai CAW sebesar 65,175%. Menurut SNI 

2690:2015 tentang rumput laut kering, nilai kadar air yang sesuai dengan 

persyaratan mutu dan keamanan rumput laut coklat kering adalah tidak boleh 

lebih besar dari 30% (<30%), persentase nilai CAW minimal 50%, impurities 

kasar maksimal 3%, sedangkan untuk nilai kadar abu, kadar abu tak larut asam, 

dan kadar garam tidak ditentukan dalam SNI.  

 

Tabel 4.1 Hasil analisis sifat kimia rumput laut Turbinaria decurrens kering 

Jenis Uji Satuan 
Turbinaria 

decurrens kering* 
Standar SNI** 

Kadar air  (%) 12,052 <30 

Kadar abu  (%) 24,876 tidak ada ketentuan 

Kadar abu tak larut asam  (%) 1,056 tidak ada ketentuan 

Kadar garam  (%) 0,267 tidak ada ketentuan 

Impurities  (%) 3,608 maksimal 3 

CAW  (%) 65,175 minimal 50 

Keterangan : *)Hasil analisis kimia terhadap bahan baku rumput laut Turbinaria decurrens, 
**)Standar SNI 2690:2015 tentang rumput laut kering untuk rumput laut coklat 

 

Hasil uji kadar air terhadap Turbinaria decurrens kering 12,052% masih 

berada di bawah ketentuan yang ditetapkan oleh SNI yaitu <30%. Hal ini 

menunjukkan bahwa metode pengeringan konvensional dengan penjemuran di 

bawah sinar matahari yang dilakukan terhadap rumput laut ini sudah cukup 

efektif untuk menurunkan kadar air dari rumput laut.  
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Nilai CAW (Clean Anhidrus Weed) dan impurities kasar adalah nilai yang 

menunjukkan tingkat kebersihan dari rumput laut kering. CAW adalah kriteria 

yang menunjukkan bahwa rumput laut kering telah bersih dari kotoran seperti 

karang, rumput laut jenis lain, plastik, kerang, pasir, serta benda asing lainnya 

sedangkan impurities kasar menunjukkan bahwa rumput laut kering telah bersih 

dari kotoran yang terdapat dibagian luar dari thallus, yang dapat dipisahkan 

secara manual (SNI 8168, 2015; SNI 8169, 2015). Berdasarkan hasil uji yang 

diperoleh, nilai CAW Turbinaria decurrens kering 65,175% masih lebih tinggi 

dibandingkan dengan ketentuan SNI (minimal 50%) namun nilai impurities 

3,608% masih sedikit lebih tinggi dari ketentuan yakni maksimal 3%. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat kebersihan rumput laut kering belum cukup baik dan 

proses sortasi yang dilakukan belum mampu untuk menghilangkan pengotor 

yang menempel di bagian rumput laut. 

 

4.1.2 Analisis kimia tepung alginat 

Analisis sifat kimia juga dilakukan terhadap tepung alginat yang diekstraksi 

dari Turbinaria decurrens kering. Analisis yang dilakukan berupa uji kadar air, 

kadar abu, kadar abu tak larut asam, kadar garam, nilai viskositas dan 

perhitungan nilai rendemen.  

Berdasarkan hasil pengujian (Tabel 4.2), tepung alginat Turbinaria decurrens 

memiliki nilai kadar air sebesar 15,242%, kadar abu sebesar 21,010%, kadar abu 

tak larut asam sebesar 0,048%, kadar garam sebesar 1,499%, dan nilai 

viskositas sebesar 66 cps. Menurut SNI 2802:2015 tentang agar-agar tepung, 

nilai kadar air yang sesuai dengan persyaratan mutu adalah maksimal 22%, 

kadar abu maksimal 6,5%, abu tak larut asam maksimal 0,5%, sedangkan untuk 

nilai kadar garam, viskositas, dan rendemen tidak terdapat ketentuan dalam SNI. 

 

Tabel 4.2 Hasil analisis sifat kimia tepung alginat 

Jenis Uji Satuan  Tepung alginat* Standar SNI** 

Kadar air  (%) 15,242 22 

Kadar abu  (%) 21,010 6,5 

Kadar abu tak larut asam  (%) 0,048 0,5 

Kadar garam  (%) 1,499 tidak ada ketentuan 

Viskositas  (cps) 66 tidak ada ketentuan 

Rendemen  (%) 11,36 tidak ada ketentuan 

Keterangan : *)Hasil analisis kimia terhadap bahan baku tepung alginat, **)Standar SNI 2802:2015 
tentang agar-agar tepung untuk rumput laut coklat 
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Nilai kadar air dari hasil pengujian tepung alginat 15,242% sedikit lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan ketentuan JECFA untuk alginat sebagai bahan 

tambahan pangan yakni maksimal 15% (FAO, 2008), namun masih termasuk 

dalam batasan ketentuan SNI yakni maksimal 22%. Hal ini menunjukkan bahwa 

metode pengeringan konvensional yang dilakukan terhadap serabut-serabut 

alginat sebelum proses penepungan sudah cukup efektif untuk menurunkan 

kadar air dari tepung alginat.  

Kadar abu tepung alginat sebesar 21,010% tergolong masih tinggi dan tidak 

sesuai dengan ketentuan SNI (maksimal 6,5%).  Kadar abu itu sendiri 

menunjukkan kandungan mineral yang terdapat di dalam suatu produk. 

Tingginya nilai kadar abu dalam tepung alginat menunjukkan bahwa proses 

perendaman dengan larutan HCl pada tahapan awal pembuatan tepung alginat 

tidak dapat mengurangi kandungan mineral yang terdapat dalam bahan baku 

Turbinaria decurrens. Namun jika hasil ini dibandingkan dengan spesifikasi 

tepung alginat untuk bahan pangan menurut Chapman and Chapman (1980), 

nilai 21,010% yang diperoleh masih lebih rendah dari ketentuan yaitu 23%. Nilai 

ini juga masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai kadar abu Turbinaria sp. 

hasil pengujian Subaryono et al. (2009) yakni 22,55%.  

Menurut Murtini et al. (1998), terdapat banyak faktor yang dapat 

menyebabkan tingginya kadar abu dalam tepung alginat yang dihasilkan, salah 

satunya adalah penggunaan Na2CO3 dengan konsentrasi yang cukup tinggi. 

Penambahan Na2CO3  itu sendiri dilakukan setelah tahapan penggilingan 

sebelum dilakukannya perebusan lanjutan terhadap bubur rumput laut. Natrium 

karbonat dengan konsentrasi tinggi akan menaikkan kadar abu dari alginat yang 

dihasilkan karena unsur natrium (Na) akan mampu terikat ke dalam alginat. 

Menurut Basmal et al. (1998), penurunan kadar abu dapat dilakukan dengan 

cara memperhatikan setiap proses pembuatan tepung alginat terutama setelah 

tahapan pembentukan asam alginat dimana proses pencucian asam hingga 

netral akan menurunkan kadar mineral dari tepung alginat. Selain itu, 

perendaman dengan KOH juga dapat meningkatkan efektifitas pencegahan 

tingginya nilai kadar abu yang dihasilkan. KOH sebagai larutan alkali akan 

mampu menarik protein dan bahan-bahan mineral seperti NaCl, kalium, dan 

iodium yang mungkin terdapat di dalam bahan baku rumput laut (Basmal, 2002).   

Berdasarkan SNI 2354.1:2010 untuk pengujian kadar abu dan abu tak larut 

asam, pengujian kadar abu tak larut asam bertujuan untuk menguji kemurnian 
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dari suatu tepung alginat. Tinggi atau rendahnya nilai dari pengujian kadar abu 

tak larut asam suatu tepung alginat menunjukkan banyak atau sedikitnya 

kontaminan atau partikel pengotor yang terdapat dalam tepung alginat tersebut. 

Hasil yang diperoleh dari pengujian kadar abu tak larut asam untuk tepung 

alginat Turbinaria decurrens adalah 0,0048%. Nilai ini sangat jauh lebih kecil bila 

dibandingkan dengan ketentuan nilai kadar abu tak larut asam yang 

diperbolehkan untuk agar-agar tepung dari rumput laut coklat menurut SNI  

standar SNI 2802:2015, yakni sebesar 0,5%. Kecilnya nilai kadar abu tak larut 

asam tepung alginat Turbinaria decurrens menunjukkan bahwa kemurnian dari 

tepung alginat sangat tinggi dan keberadaan partikel pengotornya sangat sedikit.  

Viskositas adalah parameter mutu tepung alginat yang sangat diperlukan 

karena penilaian mutu terhadap tepung alginat ditentukan oleh tingginya nilai 

viskositas. Menurut Winarno (1990), kekentalan (viskositas) dari tepung alginat 

sangat bervariasi yakni dari 10-5000 cps (1% b/v). Sigma (1997) menetapkan 

standar perdagangan untuk viskositas dari tepung alginat ke dalam 3 kelompok 

mutu yakni : Mutu I (high grade) dengan nilai viskositas 14.000 cps; mutu II 

(medium grade) dengan nilai viskositas 3500 cps; dan mutu III (low grade) 

dengan nilai viskositas 250 cps. Jika membandingkan nilai viskositas dari tepung 

alginat sesuai dengan hasil uji yakni 66 cps ini maka viskositas dari tepung 

alginat ini tergolong sangat-sangat rendah (very low grade) dan tidak dapat 

dimasukkan dalam kelas mutu kriteria Sigma.  

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya nilai viskositas 

dari suatu tepung alginat. Menurut Basmal et al. (1998), nilai viskositas dari 

tepung alginat sangat tergantung pada umur pemanenan rumput laut yang 

digunakan dan teknik ekstraksi (konsentrasi, suhu, pH, dan adanya kation logam 

polivalen). Yunizal et al. (2003) menyatakan bahwa panjang atau pendeknya 

thallus juga dapat mempengaruhi nilai viskositas. Penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan, viskositas yang dihasilkan dari rumput laut coklat jenis Sargassum 

filipendula dengan panjang thallus 41 - 50 cm lebih tinggi dibandingkan dengan 

viskositas dari rumput laut sejenis dengan panjang thallus lebih pendek dari 41 

cm.     

Nilai rendemen yang diperoleh dari alginat hasil ekstraksi dari Turbinaria 

decurrens adalah 11,36%. Hasil ini lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil 

yang diperoleh Rashid (2003) untuk jenis rumput laut yang sama Turbinaria 

decurrens yakni 20,30% dan Turbinaria conoides 25,65% serta Subaryono et al. 
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(2009), 16,84% untuk Turbinaria sp. Besar atau kecilnya rendemen alginat selain 

ditentukan oleh metode ekstraksi juga sangat ditentukan oleh jenis rumput laut, 

umur, panjang thallus, dan kondisi lingkungan dimana rumput tersebut tumbuh 

(Soegiarto et al., 1978; Alvares and Carmona, 2007; Miller, 1996; Belitz and 

Grosch, 2004; Draget, 2000; Jothisaraswathi et al., 2006).      

 

4.1.3 Profil FTIR (Fourier Transform Infrared) tepung alginat 

Untuk mengetahui perbandingan rasio gugus manuronat dan guluronat dalam 

tepung alginat, dilakukan pengukuran serapan radiasi inframerah dalam molekul 

menggunakan FTIR atau yang biasa disebut spektroskopi inframerah. Manuronat 

dan guluronat merupakan monomer yang membentuk alginat dalam rantai 

polimer yang dihubungkan oleh ikatan glikosida 1,4. Pendugaan MG rasio ini 

perlu dilakukan untuk mengetahui gugus paling dominan yang terdapat dalam 

alginat hasil ekstrasi Turbinaria decurrens. Pendugaan MG rasio dikembangkan 

berdasarkan metode Sakugawa et al. (2004) yang menggunakan pendekatan 

rasio absorbansi alginat pada panjang gelombang 1030/1080. Metode ini 

merupakan metode yang cukup sederhana namun menghasilkan rasio MG yang 

cukup akurat.  

 

 
Gambar 4.1 Profil FTIR Ca-alginat Turbinaria decurrens 

 
Tabel 4.3 Pendugaan komposisi polimanuronat/poliguluronat dalam tepung alginat  

Abs 
1030 

Abs 
1080 

Rasio abs 
1030/1080 

Porsi poli M 
(%) 

Porsi poli G 
(%) 

MG rasio 

0,76 0,76 1 37,50 62,50 0,60 
Keterangan : Perhitungan porsi poli M dan poli G sesuai dengan persamaan regresi : Y = 0,0032X 
+ 0,88 (Subaryono, 2016) 
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904.14,0.67
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Berdasarkan perhitungan pendugaan MG rasio terhadap tepung alginat 

Turbinaria decurrens (Tabel 4.3), diketahui bahwa persentase proporsi 

poliguluronatnya sekitar 62,50% sedangkan proporsi polimanuronatnya hanya 

sekitar 37,5%. Berdasarkan nilai persentase proporsi tersebut, diperoleh nilai MG 

rasio berdasarkan perhitungan sebesar 0,60%. Data ini mengindikasikan bahwa 

monomer penyusun alginat dari rumput laut Turbinaria decurrens ini, lebih 

banyak guluronat dibandingkan manuronat. Hal ini sejalan dengan pernyataan 

McHugh (2008), yang menyatakan bahwa alginat dari rumput laut perairan tropis 

seperti Sargassum sp. dan Turbinaria sp. merupakan jenis alginat yang kaya 

akan asam guluronat. Hasil ini juga sesuai dengan hasil yang diperoleh 

Jothisaraswathi et al. (2006), yang menyatakan bahwa Turbinaria decurrens 

memiliki kisaran MG rasio antara 0,6 - 0,8. Namun nilai MG rasio ini lebih kecil 

jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh Subaryono et al. (2009), 

dimana MG rasio untuk Turbinaria sp. sebesar 0,72.  

 

Tabel 4.4 Pendugaan gugus fungsi alginat berdasarkan letak bilangan gelombang 

Bilangan gelombang 

(cm
-1

) 
Serapan (abs) Gugus Fungsi 

1634,89 1,55 C=O 

1428.29 0,89 C=O  

–C-OH bonding 

1338,51 0,80 C—O stretching 

–C-OH bonding 

1157,02 0,75 C —O stretching 

C—C stretching 

C—C—C bonding 

1119,87 0,77 C—O stretching 

C—C stretching 

1087,97 0,76 COOH 

C—O stretching 

C—O—C stretching 

1055,97 0,74 C—O stretching 

C—O—C stretching 

1029,20 0,76 C—O stretching 

C—O—C stretching 

943,76 0,68 C—O stretching 

C—C—H stretching 

904,14 0,67 Unknown 

612,94 1,06 Unknown 

Sumber : Álvarez et al. (2007) 

 

Spektrum natrium alginat menunjukkan adanya serapan ikatan C=O, gugus 

karbonil (-COO-), ikatan –C-OH dan –COOH, C-O stretching, C-C stretching, C-
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C-C streching , COC stretching dan COH streching seperti terlihat pada Kurva 

FTIR (Gambar 4.1 dan Tabel 4.4). Menurut Álvarez et al. (2007), apabila serapan 

pada bilangan gelombang 1634,89 cm-1, 1428,29 cm-1, 1338,51 cm-1, 1157,02 

cm-1, 1119,87 cm-1, 1087,97 cm-1, dan 1055,97 cm-1 (daerah bilangan gelombang 

1608 cm-1 hingga 1091 cm-1), lebih tinggi dibandingkan serapan pada bilangan 

gelombang 1029,20 cm-1, 943,76 cm-1 dan 904,14 cm-1 (pada daerah bilangan 

gelombang 1029 cm-1 hingga 817 cm-1) mengindikasikan bahwa polimer alginat 

terdiri dari proporsi monomer guluronat yang lebih tinggi. 

 
4.2 Karakterisasi Crude Enzim Alginat Liase 

Crude enzim alginat liase diproduksi dari bakteri Bacillus sp. yang diinokulasi 

langsung dari rumput laut Sargassum. Karakterisasi crude enzim alginat liase 

dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap kadar protein serta suhu dan 

pH optimumnya. Kadar protein crude enzim perlu diukur untuk mengetahui 

gambaran konsentrasi enzim tersebut dan untuk mengetahui nilai aktivitas 

spesifiknya. Metode yang digunakan untuk analisa kandungan protein ini adalah 

metode Bradford dimana konsentrasi protein terlarutnya ditetapkan berdasarkan 

kurva standar BSA (Bovin Serum Albumin).  

Sedangkan penentuan pH dan suhu optimum perlu dilakukan untuk 

menganalisis pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim aliginat liase yang 

dihasilkan. Dari analisis ini nantinya akan didapatkan perlakuan suhu dan pH 

yang sesuai bagi enzim alginat liase. Metode yang digunakan untuk pengujian ini 

adalah metode DNS dengan kurva standar menggunakan standar gula pereduksi 

D-Manosa. Kurva standar BSA dan D-Manosa ditunjukkan pada Gambar 4.2 dan 

Gambar 4.3. 

 

 
 

Gambar 4.2 Kurva standar Protein 
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Gambar 4.3 Kurva standar D-Manosa 

 

Dalam penentuan konsentrasi protein dengan menggunakan metode 

Bradford, diperoleh hasil 0,660mg/ml. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam 1 ml 

substrat terdapat 0,660mg enzim. Untuk pengukuran suhu dan pH optimum, 

diperoleh hasil bahwa aktivitas enzim dan alktivitas  spesifik alginat liase yang 

diproduksi dari Bacillus sp. memiliki nilai yang paling tinggi pada suhu 45oC 

105,48 unit/menit/ml dan pH 8 yakni 104,061 unit/menit/ml (tabel perhitungan di 

Lampiran 2).  

 

 

Gambar 4.4 Pengaruh suhu terhadap aktivitas crude enzim alginat liase  

 

Berdasarkan Gambar 4.4, terlihat bahwa aktivitas crude enzim alginat liase 

terus meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga mencapai titik 

optimumnya di suhu 45oC. Pada suhu 30oC terlihat bahwa aktivitas crude enzim 

alginat liase sebesar 84,9 unit/menit/ml; kemudian meningkat pada suhu 35oC 

menjadi 86,69 unit/menit/ml; 95,38 unit/menit/ml pada suhu 40oC dan mencapai 

puncak pada suhu 45oC menjadi 105,48 unit/menit/ml. Melewati suhu tersebut, 

aktivitas crude enzim liase mulai mengalami penurunan menjadi 93,11 

unit/menit/ml pada suhu 50oC dan 85,54 unit/menit/ml pada suhu 55oC. Pada 

suhu 60 oC aktivitas crude enzim kembali mengalami peningkatan menjadi 90,68 
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unit/menit/ml namun hal ini terjadi bukan karena peningkatan suhu menyebabkan 

peningkatan aktivitas crude enzim alginat liase tapi lebih kepada peningkatan 

suhu yang ekstrim menyebabkan kerusakan pada enzim. Kerusakan pada enzim 

menyebabkan enzim tidak mampu lagi melaksanakan fungsi sebagaimana 

mestinya.              

Gaman dan Sherrington (1994) mengemukakan bahwa enzim sebagai 

protein akan mengalami denaturasi jika suhu dinaikkan, sehingga mengakibatkan 

daya kerja enzim akan menurun. Pada suhu 45oC, efek predominan dari enzim 

masih memperlihatkan kenaikan aktivitas. Namun ketika suhu melebihi 45oC, 

denaturasi ternal menjadi lebih menonjol dan menjelang suhu 55oC fungsi katalik 

enzim menjadi hilang. Hal ini juga dikarenakan karena semakin tinggi suhu, 

semakin tinggi pula laju reaksi kimia baik yang dikatalisis oleh enzim maupun 

tidak. 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Soewoto (2000), pada suhu rendah 

mendekati titik beku, enzim tidak akan rusak namun tidak akan mampu bekerja. 

Dengan kenaikan suhu lingkungan, enzim mulai bekerja sebagian secara 

perlahan hingga mencapai suhu maksimum pada titik tertentu. Pada titik optimum 

ini, reaksi enzim mencapai titik puncaknya. Bila suhu terus ditingkatkan, jumlah 

enzim yang aktif akan berkurang karena mengalami denaturasi. Sebagian enzim 

menjadi rusak dan tidak aktif pada suhu pemanasan ± 60oC.  

 

 

Gambar 4.5 Pengaruh pH terhadap aktivitas crude enzim alginat liase 
 

Pada pengujian pH optimum crude enzim alginat liase, diperoleh nilai 

aktivitas enzim sebesar 86,588 unit/menit/ml pada pH 5; kemudian pada pH 6 

meningkat menjadi 88,235 unit/menit/ml; pada pH 7 menjadi 98,277 

unit/menit/ml; dan pada pH 8 mencapai titik optimum dengan nilai aktivitas enzim 
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alginat liase perlahan terus mengalami penurunan menjadi 103,617 unit/menit/ml 

di pH 9; 101,482 pada pH 10 dan 98,277 pada pH 11 (Gambar 4.5.).     

Seperti halnya pada suhu, enzim juga memiliki kisaran pH tertentu untuk 

dapat bekerja dengan baik. Diluar kisaran pH tersebut, enzim akan mengalami 

kerusakan. Saat kerusakan terjadi, enzim dan substrat dapat mengalami 

perubahan muatan listrik yang mengakibatkan enzim tidak dapat berikatan 

dengan substrat (Soewoto, 2000). Pada pH 5-6, nilai aktivitas enzim yang rendah 

menunjukkan bahwa pH substrat yang bersifat asam menyebabkan gugus 

fungsionil pada sisi aktif enzim terganggu dengan adanya ion H+ yang berlebih. 

Pada pH 7 peningkatan aktivitas crude enzim liase menjadi sangat tinggi dan 

terus meningkat hingga mencapai titik optimal di pH 8. Hal ini dikarenakan pada 

pH 7 - 8, enzim bekerja relatif lebih baik hingga mencapai tingkat ionisasi yang 

sesuai dan diinginkan oleh enzim yakni di pH 8. Sedangkan pada pH 9-11 yang 

bersifat alkali, aktivitas relatif enzim mulai mengalami penurunan dikarenakan 

adanya ion OH- yang berlebih. 

Perubahan pH pada skala kecil menyebabkan turunnya aktivitas enzim 

sehubungan dengan perubahan ionisasi gugus-gugus fungsionalnya. Enzim 

pada dasarnya merupakan protein yang tersusun atas asam-asam amino yang 

dapat mengikat dan melepas proton atau ion hidrogen pada gugus amino, 

karboksil, dan gugus fungsional lainya. Sebaliknya, pada skala pH yang besar, 

perubahan pH akan mengakibatkan enzim mengalami denaturasi sehubungan 

dengan adanya gangguan terhadap berbagai interaksi ion kovalen yang menjaga 

kestabilan struktur 3 dimensi enzim (Hames and Hooper, 2000).  

  

4.3 Produksi AOS (Alginat Oligosakarida)  

Produksi AOS dari ekstrak Turbinaria decurrens dilakukan dengan 

memvariasikan penggunaan crude enzim alginat liase dengan masing-masing 

konsentrasi 25U, 50U, 75U, dan 100U. AOS yang dihasilkan kemudian 

dikarakterisasi dengan menggunakan TLC (Thin Layer Chromatography). TLC 

atau kromatografi lapis tipis adalah suatu metode pemisahan komponen 

menggunakan fase diam berupa plat dengan lapisan bahan absorben inert dan 

fase gerak yang disebut dengan eluen (Stahl, 1988). Fase diam yang digunakan 

dalam uji ini adalah plat silika dan fase gerak berupa campuran N-butanol : asam 

format : aquades (4:6:1). Sebagai pembanding digunakan FOS (Frukto 
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Oligosakarida) yang merupakan oligosakarida dengan derajat polimerisasi antara 

2 sampai 70 dan telah banyak digunakan sebagai prebiotik (Veereman, 2007).  

 

 

Gambar 4.6 Hasil uji TLC terhadap AOS (Alginat Oligosakarida) 
Keterangan : DP = derajat polimerisasi 

 

Hasil TLC pada Gambar 4.6, menunjukkan bahwa konsentrasi penambahan 

crude enzim mempengaruhi derajat polimerisasi (DP) AOS yang dihasilkan. 

Derajat polimerisasi (DP) itu sendiri merupakan nilai yang menunjukkan jumlah 

unit monomer berulang yang terdapat dalam suatu polimer. Derajat polimerisasi 

juga dapat didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan antara berat molekul 

dari suatu polimer dengan berat molekul dari monomer penyusunnya (IUPAC, 

2014). Secara umum, DP  AOS dari semua konsentrasi  berkisar antara 4 - 8. 

Pada penambahan crude enzim 25U, pita oligosakarida yang terbentuk 

merupakan pita dengan spot paling tipis jika dibandingkan pada konsentrasi 50U, 

75U dan100U. Spot pita oligosakarida untuk AOS dengan konsentrasi 

penambahan crude enzim 50U terlihat lebih tebal dan semakin menebal pada 

penambahan konsentrasi crude enzim 75U. Namun pada penambahan crude 

enzim 100U, spot pita oligomesakarisa AOS menjadi lebih tipis daripada spot 

oligosakarida pada konsentrasi 75U. 

Perbedaan tebal dari spot AOS yang dihasilkan ini menunjukkan bahwa 

penambahan konsentrasi crude enzim yang berbeda dalam pembuatan AOS 

mempengaruhi konsentrasi dari AOS yang dihasilkan. Terpisahnya AOS menjadi 

spot - spot DP 4 - 8 seperti pada pembanding FOS juga menunjukkan secara 

kualitatif bahwa AOS memiliki polimer yang lebih sederhana daripada alginat (DP 

alginat 180 - 930) dan ini membuktikan bahwa crude enzim yang ditambahkan 
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dalam pembuatan aos telah mampu memotong polimer alginat menjadi polimer 

AOS yang lebih pendek.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Falkeborg (2014) yang menyatakan bahwa 

semakin jauhnya jarak tempuh substansi uji dari titik spotting menunjukkan 

bahwa depolimerisasi alginat telah terjadi. Ketika AOS yang dihasilkan telah 

mampu mencapai kisaran spot dimer, trimer dan tetramer, maka hal tersebut  

menunjukkan bahwa enzim alginat liase telah mampu memotong polimer alginat 

menjadi polimer yang lebih sederhana. Hasil nilai DP 4 - 8 yang diperoleh untuk 

semua AOS yang dihasilkan dari proses produksi juga telah sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh  Zhu et al. (2016). Zhu et al. (2016) menyatakan 

bahwa enzim alginat liase mampu mendepolimerisasi alginat menjadi produk 

turunan berupa AOS yang memiliki rantai polimer yang lebih pendek dan nilai DP 

lebih kecil dengan kisaran antara 2 - 6. 

 

4.4 Aplikasi AOS (Alginat Oligosakarida) Sebagai Prebiotik 

Pengujian untuk mengetahui potensi AOS (Alginat Oligosakarida) sebagai 

prebiotik dilakukan dengan menambahkan 1% AOS ke dalam media uji Free 

Carbohydrate MRS Broth (Gambar 4.7). AOS yang dihasilkan dari penambahan 

konsentrasi crude enzim alginat liase yang berbeda ini (25U, 50U, 75U, 100U) 

akan berperan sebagai sumber gula (bahan makanan) bagi bakteri probiotik 

yang ditumbuhkan dalam media uji tersebut.  

 

 
Gambar 4.7 Media Free Carbohydrate MRS Broth dengan penambahan AOS 

Keterangan : a = media dengan penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U, 
b = media dengan penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 50U, c = media 
dengan penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 75U, d = media dengan 
penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 100U 

 

1% AOS ini ditambahkan ke dalam media uji sebelum proses sterilisasi 

dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Sebanyak 10% kultur bakteri 

a b c d 



47 
 

uji berusia 24 jam diinkubasikan ke dalam masing-masing media uji tersebut. 

Inkubasi dilakukan pada suhu 37oC selama 48 jam dengan pengamatan OD, pH, 

dan nilai total BAL setiap 3 jam. Pengamatan dihentikan begitu nilai OD yang 

terpantau sudah mengalami penurunan.  

   

4.4.1 Nilai OD (optical dencity) dan nilai pH  

Berdasarkan hasil yang diperoleh, pengamatan aktifitas pertumbuhan bakteri 

uji dilakukan selama 18 jam. Penghentian pengamatan dilakukan karena nilai OD 

yang diperoleh untuk semua jenis bakteri uji telah mengalami penurunan. Nilai 

OD merupakan pendekatan cepat dalam perhitungan pertumbuhan sel bakteri. 

Pertumbuhan bakteri dalam media diperkirakan melalui nilai absorbansi yang 

diukur dengan menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 

600nm. Nilai OD ini juga dapat digunakan untuk membuat kurva pertumbuhan 

dari bakteri yang diamati. 

Kurva pertumbuhan bakteri terdiri atas 4 fase, yaitu fase penyesuaian (lag 

phase), fase eksponensial atau fase logaritmik, fase stasioner dan fase kematian. 

Fase penyesuaian terjadi pada jam-jam awal inkubasi dimana pertumbuhan 

populasi belum terjadi sebab sel mengalami perubahan komposisi kimiawi dan 

ukuran. Substansi intraseluler dari sel mengalami penambahan sehingga siap 

untuk membelah. Pada fase logaritma, sel bakteri mengalami pembelahan diri 

dengan laju relatif konstan dan massanya bertambah menjadi dua kali lipat. Fase 

ini ditandai dengan meningkat tajamnya grafik yang diindikasikan dengan 

meningkatnya nilai OD hingga mencapai titik puncak pertumbuhan tertentu 

(Sa’id,1987; Judoamidjojo, 1990; Mangunwidjaja dan Suryani, 1994).   

Pada fase stasioner, kandungan nutrien sudah mulai habis sehingga 

menyebabkan terjadinya kompetisi memperebutkan sumber energi. Beberapa sel 

akan mati sementara yang lain tetap hidup menyebabkan jumlah sel bakteri 

menjadi konstan. Pada fase ini juga terjadi penumpukan hasil metabolisme sel 

dimana dalam hal ini terjadi penumpukan asam laktat. Sel yang mati akibat 

habisnya nutrisi dan menumpuknya hasil metabolism memicu semakin 

banyaknya sel yang mati sehingga terjadilah penurunan jumlah sel secara 

eksponensial. Fase kematian ini dapat diketahui melalui menurunnya nilai OD 

(Gaman dan Sherrington, 1994).  

Berdasarkan nilai OD yang diperoleh, titik puncak pertumbuhan Lactobacillus 

acidophilus terjadi pada jam pengamatan ke-12 untuk media kontrol tanpa 

penambahan AOS (0,748) serta pada media uji dengan penambahan AOS dari 
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konsentrasi crude enzim alginat liase 25U (1,563) dan 75U (1,160). Sedangkan 

pada media dengan penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 

50U dan 100U, titik puncak pertumbuhan terjadi pada pengamatan jam ke-15, 

dengan nilai masing-masing 1,136 dan 1,222. Grafik nilai OD dari bakteri 

Lactobacillus acidophilus dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

 
Gambar 4.8 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap nilai OD (Optical 

Dencity) L. acidophilus 
Keterangan : (  ) Kontrol (tanpa penambahan AOS), (    ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 50U, (  ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 75U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi alginat liase 100U 

 

 
Gambar 4.9 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap nilai OD (Optical 

Dencity) L. delbrueckii 
Keterangan : (  ) Kontrol (tanpa penambahan AOS), (    ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 50U, (  ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 75U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi alginat liase 100U 

 

Grafik nilai OD dari bakteri Lactobacillus delbrueckii ditampilkan pada 

Gambar 4.9. Berdasarkan grafik, titik pertumbuhan puncak untuk Lactobacillus 
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delbrueckii tercapai pada pengamatan jam ke-12 untuk media kontrol tanpa 

penambahan AOS (0,879) dan media dengan penambahan AOS dari 

konsentrasi crude enzim alginat liase 25U (1,644), 50U (1,184), dan 75U (1,157). 

Sedangkan untuk media dengan penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim 

alginat liase 100U, titik puncak pertumbuhan terjadi pada OD di jam ke-15 

dengan nilai OD 1,200. 

 

 
Gambar 4.10 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap nilai OD (Optical 

Dencity) B. bifidium 
Keterangan : (  ) Kontrol (tanpa penambahan AOS), (    ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 50U, (  ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 75U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi alginat liase 100U 
 

Titik puncak pertumbuhan bakteri uji Bifidobacterium bifidium untuk media 

kontrol tanpa penambahan AOS, media uji dengan penambahan AOS dari 

konsentrasi crude enzim alginat liase 25U, 75U, dan 100U terjadi pada jam ke-12 

(nilai masing-masing 1,214 ; 0,820 ; 0,935 ; dan 0,906), serta jam ke 15 untuk 

konsentrasi crude enzim alginat liase 50U (0,893). Grafik nilai OD dari bakteri 

Bifidobacterium bifidium ditampilkan pada Gambar 4.10. Sedangkan untuk 

bakteri Bifidobacterium longum, titik puncak pertumbuhan media kontrol tanpa 

penambahan AOS dan media uji dengan penambahan AOS dari konsentrasi 

crude enzim alginat liase 25U terjadi pada jam ke-12 dengan nilai masing-masing 

1,274 dan 0,847. Media uji dengan penambahan AOS dari konsentrasi crude 

enzim alginat liase 50U; 75U; dan 100U; mencapai titik puncak pertumbuhan 

pada jam pengamatan ke-15 dengan nilai masing-masing 0,922 ; 0,921 ; dan 

0,871. Grafik nilai OD dari bakteri Bifidobacterium longum ditampilkan pada 

Gambar 4.11. 
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Gambar 4.11 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap nilai OD (Optical 

Dencity) B. longum 
Keterangan : (  ) Kontrol (tanpa penambahan AOS), (    ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 50U, (  ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 75U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi alginat liase 100U 

 

Grafik perbandingan OD dan pH dari masing-masing bakteri uji L. 

acidophilus, L. delbrueckii, B. bifidium, dan B. longum (Lampiran 3; Lampiran 4; 

Lampiran 5; Lampiran 6) menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya nilai 

OD, nilai pH untuk masing-masing media pada keempat bakteri uji juga 

mengalami penurunan. Nilai pH awal untuk media kontrol tanpa penambahan 

AOS pada semua bakteri uji berkisar antara 6,83 - 6,98 (mendekati netral) 

sedangkan untuk media uji dengan penambahan AOS dari konsentrasi crude 

enzim alginat liase yang berbeda, memiliki nilai pH awal berkisar antara 7,15 -

7,72 (alkali). Nilai ini terus mengalami penurunan hingga mencapai nilai pH akhir 

pada kisaran 3,15 - 3,78 (asam). Perbandingan penurunan nilai pH pada 

keempat bakteri uji pada awal dan akhir pengamatan dapat dilihat pada Tabel 

4.5. 

 

Tabel 4.5 Perbandingan penurunan nilai pH pada awal dan akhir pengamatan 

JB Konsentrasi pH awal pH akhir JB Konsentrasi pH awal pH akhir 

L. 
acidophilus 

0U 6,84 3,91 B. 
bifidium 

0U 6,90 4,20 

25U 7,68 3,87 25U 7,24 3,73 

50U 7,70 3,81 50U 7,15 3,98 

75U 7,72 3,73 75U 7,26 3,81 

100U 7,59 3,76 100U 7,18 3,87 

L. 
delbrueckii 

0U 6,83 4,15 B. 
longum 

0U 6,98 4,28 

25U 7,48 3,73 25U 7,30 4,17 

50U 7,50 3,89 50U 7,20 4,13 

75U 7,52 3,81 75U 7,19 4,09 

100U 7,39 3,87 100U 7,21 4,12 
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Nilai pH awal untuk bakteri L. acidophilus untuk media kontrol tanpa 

penambahan AOS dan media dengan penambahan AOS dari konsentrasi crude 

enzim alginat liase 25U; 50U; 75U; 100U; masing-masing  adalah 6,84; 7,68; 7,7; 

7,72; dan 7,59. Selanjutnya, nilai pH ini terus mengalami menurun sepanjang 

pengamatan, hingga mencapai pH terendah pada pengamatan jam ke-18 

dengan nilai masing-masing 3,91; 3,87; 3,81; 3,73; dan 3,76; untuk masing-

masing media kontrol tanpa penambahan AOS dan media dengan penambahan 

AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U; 50U; 75U; 100U (Gambar 

4.12). 

 

Gambar 4.12 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap nilai pH L. 
acidophilus 

Keterangan : (  ) Kontrol (tanpa penambahan AOS), (    ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 50U, (  ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 75U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi alginat liase 100U 

 

 
Gambar 4.13 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap nilai pH L. 

delbrueckii 
Keterangan : (  ) Kontrol (tanpa penambahan AOS), (    ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 50U, (  ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 75U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi alginat liase 100U 
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Nilai pH awal untuk bakteri L.delbrueckii pada masing-masing media adalah 

6,83 untuk media kontrol tanpa penambahan AOS; 7,48 untuk media dengan 

penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U; 7,5 untuk 

untuk media dengan penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat 

liase 50U; 7,52 untuk media dengan penambahan AOS dari konsentrasi crude 

enzim alginat liase 75U; dan 7,39 untuk media dengan penambahan AOS dari 

konsentrasi crude enzim alginat liase 100U. Nilai ini kemudian terus mengalami 

penurunan sepanjang pengamatan hingga nilai pH terendah pada jam 

pengamatan ke-18 dengan nilai masing-masing 4,15; 3,73; 3,89; 3,81; dan 3,87 

(Gambar 4.13). 

 

 
Gambar 4.14 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap nilai pH b. 

bifidium 
Keterangan : (  ) Kontrol (tanpa penambahan AOS), (    ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 50U, (  ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 75U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi alginat liase 100U 

 

Sedangkan untuk bakteri B. bifidium, nilai pH awal untuk media kontrol tanpa 

penambahan AOS adalah 6,9 dan untuk media dengan penambahan AOS dari 

konsentrasi crude enzim alginat liase 25U; 50U; 75U; dan 100U; masing-masing 

adalah 7,24; 7,15; 7,26; dan 7,18. Nilai pH akhir pada akhir pengamatan di jam 

ke-18 adalah 4,2 untuk media kontrol tanpa penambahan AOS; 3,73 untuk media 

dengan penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U; 3,98 

untuk media dengan penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat 

liase 50U; 3,81 untuk media dengan penambahan AOS dari konsentrasi crude 

enzim alginat liase 75U; dan 3,87 untuk media dengan penambahan AOS dari 

konsentrasi crude enzim alginat liase 100U (Gambar 3.14).  

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0 3 6 9 12 15 18 

p
H

 

Waktu (jam) 



53 
 

Nilai pH awal untuk bakteri B. longum pada media kontrol tanpa penambahan 

AOS adalah 6,98; pada media dengan penambahan AOS dari konsentrasi crude 

enzim alginat liase 25U sebesar 7,3; pada media dengan penambahan AOS dari 

konsentrasi crude enzim alginat liase 50U sebesar 7,2; pada media dengan 

penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 75U sebesar 7,19; 

dan pada media dengan penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat 

liase sebesar 7,21. Nilai pH akhir pada akhir pengamatan di jam ke-18 adalah 

4,28; 4,17; 4,13; 4,09; dan 4,12 untuk masing-masing media kontrol tanpa 

penambahan AOS dan media dengan penambahan AOS dari konsentrasi crude 

enzim alginat liase 25U; 50U; 75U; dan 100U (Gambar 3.15). 

 

 
Gambar 4.15 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap nilai pH b. 

longum 
Keterangan : (  ) Kontrol (tanpa penambahan AOS), (    ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 50U, (  ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 75U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi alginat liase 100U 
 

Penurunan nilai pH selama pengamatan terjadi dikarenakan bakteri uji 

memfermentasi gula melalui proses homofermentasi dan menghasilkan produk 

samping berupa asam laktat. Asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri uji L. 

acidophilus, L. delbrueckii, B. bifidium, dan B. longum menyebabkan pH media 

semakin lama menjadi semakin asam. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

perubahan pH ini terjadi dikarenakan terjadi penimbunan sisa metabolism 

dimana dalam hal ini berupa asam laktat yang menyebabkan suasana 

lingkungan menjadi asam dan menurunkan pH media.  

Frazier dan Westhoff (1988) mengemukakan bahwa lingkungan sel yang 

asam akibat proton-proton, akan masuk ke dalam sitoplasma dan menurunkan 

pH internal sel. Hal ini menyebabkan terjadinya denaturasi komponen-komponen 
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sel termasuk enzim yang selanjutnya menyebabkan pertumbuhan bakteri 

terhambat terutama pada fase stationer. Hal serupa juga dikemukaan oleh 

Fardiaz (1992), sebagian mikroba dapat mengeluarkan sejumlah proton-proton 

yang masuk ke dalam sitoplasma dengan menggunakan energi, namun lama-

kelamaan energi yang tersedia sangat berkurang dan tidak cukup untuk aktivitas 

dan sintesis komponen sel sehingga menyebabkan pertumbuhan bakteri menjadi 

terhambat atau bahkan berhenti.   

Selain daripada penumpukan asam, terdapat faktor lain yang memiliki 

kemungkinan untuk dapat menghambat pertumbuhan sel diantaranya adalah  

aerasi dan suhu lingkungan. Pelczar and Chan (2005) menyatakan bahwa 

semua proses pertumbuhan bergantung pada reaksi kimiawi dan laju reaksi-

reaksi ini dipengaruhi oleh suhu. Suhu mempengaruhi laju pertumbuhan dan 

jumlah total pertumbuhan mikroba. Keragaman suhu dapat juga mengubah 

proses-proses metabolik tertentu serta morfologi sel. Sama hanya dengan suhu, 

oksigen dan karbon dioksida merupakan gas-gas utama yang mempengaruhi 

pertumbuhan bakteri. Bakteri memperlihatkan keragaman yang luas dalam hal 

respon terhadap oksigen bebas dalam lingkungan perkembangbiakannya.  

 

4.4.2 Nilai Total BAL (Bakteri Asam Laktat) 

Nilai total BAL dari keempat bakteri uji yakni Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus delbrueckii, Bifidobacterium bifidium, dan Bifidobacterium longum 

dihitung setelah cawan uji diinkubasi selama 48 jam dalam inkubator bersuhu 

37oC. Berdasarkan hasil yang diperoleh, penambahan AOS dari konsentrasi 

crude enzim alginat liase berbeda (25U, 50U, 75U, dan 100U) ke dalam media uji  

mampu memberikan nilai total BAL yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

perlakuan kontrol tanpa menambahan AOS.  

Berdasarkan grafik nilai total BAL untuk bakteri Lactobacillus acidophilus 

(Gambar 4.16), terlihat bahwa titik puncak pertumbuhan terjadi pada jam 

pengamatan ke-15. Pada titik puncak pertumbuhan ini, nilai total BAL untuk 

perlakuan kontrol tanpa penambahan AOS adalah 1,51x107CFU/ml; 

1,31x107CFU/ml pada media uji dengan penambahan AOS dari konsentrasi 

crude enzim alginat liase 25U; 1,59x108CFU/ml pada media uji dengan 

penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 50U; 

2,14x108CFU/ml pada media uji dengan penambahan AOS dari konsentrasi 
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crude enzim alginat liase 75U; dan 1,62 x108CFU/ml pada media uji dengan 

penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 100U. 

 

 
Gambar 4.16 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap pertumbuhan L. 

acidophilus 
Keterangan : (  ) Kontrol (tanpa penambahan AOS), (    ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 50U, (  ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 75U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi alginat liase 100U 

 

 
Gambar 4.17 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap pertumbuhan L. 

delbrueckii 
Keterangan : (  ) Kontrol (tanpa penambahan AOS), (    ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 50U, (  ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 75U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi alginat liase 100U 

   

Gambar 4.17 menunjukkan bahwa titik puncak pertumbuhan bakteri 

Lactobacillus delbrueckii, terjadi pada pengamatan jam ke-12 dengan nilai total 

BAL masing-masing adalah 3,54x107CFU/ml untuk perlakuan kontrol tanpa 

penambahan AOS; 1,77x108CFU/ml pada media uji dengan penambahan AOS 

dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U; 1,93x108CFU/ml pada media uji 

dengan penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 50U; 

2,76x108CFU/ml pada media uji dengan penambahan AOS dari konsentrasi 
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crude enzim alginat liase 75U; dan 2,04x108CFU/ml pada media uji dengan 

penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 100U. 

 

 
Gambar 4.18 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap pertumbuhan B. 

bifidium 
Keterangan : (  ) Kontrol (tanpa penambahan AOS), (    ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 50U, (  ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 75U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi alginat liase 100U 

 

Bakteri Bifibacterium bifidium dan Bifidium longum mencapai titik 

pertumbuhan optimum pada jam pengamatan yang sama yakni di jam ke-12. 

Nilai total BAL untuk kelima perlakuan uji pada Bifidobacterium bifidium masing-

masing adalah 2,46x107CFU/ml pada perlakuan kontrol tanpa penambahan 

AOS; 2,44x108CFU/ml pada media uji dengan penambahan AOS dari 

konsentrasi crude enzim alginat liase 25U; 2,53x108CFU/ml pada media uji 

dengan penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 50U; 

3,21x108CFU/ml pada media uji dengan penambahan AOS dari konsentrasi 

crude enzim alginat liase 75U; dan 2,94x108CFU/ml pada media uji dengan 

penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 100U (Gambar 

4.18). Sedangkan untuk Bifidium longum (Gambar 4.19), perlakuan kontrol tanpa 

penambahan AOS memiliki nilai total BAL sebesar 1,58x107CFU/ml; media uji 

dengan penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U 

2,44x108CFU/ml; media uji dengan penambahan AOS dari konsentrasi crude 

enzim alginat liase 50U 2,53x108CFU/ml; media uji dengan penambahan AOS 

dari konsentrasi crude enzim alginat liase 75U 3,21x108CFU/ml; dan 

2,94x108CFU/ml pada media uji dengan penambahan AOS dari konsentrasi 

crude enzim alginat liase 100U. 
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Gambar 4.19 Pengaruh konsentrasi crude enzim alginat liase terhadap pertumbuhan B. 

longum  
Keterangan : (  ) Kontrol (tanpa penambahan AOS), (    ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 50U, (  ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 75U, (   ) Media dengan penambahan 
AOS dari konsentrasi alginat liase 100U 

 

Tabel 4.6 Perbandingan nilai total BAL (Bakteri Asam Laktat) selama fermentasi  

Jenis 
bakteri 

Rata-rata total BAL (CFU/ml) 
Awal pengamatan Titik puncak pertumbuhan 

0U 25U 50U 75U 100U 0U 25U 50U 75U 100U 

LA 1,84x10
4
 2,33x10

4
 2,42x10

4
 2,59x10

5
 2,85x10

4
 1,87x10

7
 2,21x10

7
 1,60 x10

8
 2,14x10

8
 1,62 x10

8
 

LD 1,79x10
4
 2,16x10

4
 2,57x10

4
 3,11x10

4
 3,00x10

4
 3,54x10

7
 1,77x10

8
 1,94 x10

8
 2,76x10

8
 2,08x10

8
 

BB 1,59x10
4
 2,70x10

3
 3,45x10

3
 6,86x10

3
 4,65x10

3
 2,70x10

7
 2,44x10

8
 2,79x10

8
 3,21x10

8
 2,94x10

8
 

BL 1,52x10
4
 3,35x10

3
 5,95x10

3
 6,10x10

3
 6,00x10

3
 1,62x10

7
 2,44x10

8
 2,79x10

8
 3,21x10

8
 2,94 x10

8
 

Keterangan : LA = L. acidophilus, LD = L. delbrueckii, BB = B. bifidium, BL = B. longum 

 

Tabel 4.6 menunjukkan perbandingan rata-rata nilai total BAL dari keempat 

bakteri uji, pada awal pengamatan (jam ke-0) dengan rata-rata nilai total BAL 

pada titik pertumbuhan puncak masing-masing bakteri uji. Terlihat bahwa AOS 

yang dihasilkan dari penambahan konsentrasi crude enzim alginat liase 75U 

adalah perlakuan yang menunjukkan pertumbuhan total BAL yang paling tinggi 

diantara perlakuan yang lain (kontrol tanpa penambahan AOS; AOS dari crude 

enzim alginat liase 25U; AOS dari crude enzim alginat liase 50U; AOS dari crude 

enzim alginat liase 100U), untuk keempat bakteri uji pada titik puncak 

pertumbuhannya masing-masing. Berturut-turut nilai total BAL masing-masing 

bakteri uji pada titik puncak pertumbuhan dari penambahan AOS dari konsentrasi 

crude enzim alginat liase 75U adalah 2,14x108CFU/ml untuk Lactobacillus 

acidophilus; 2,76x108CFU/ml untuk Lactobacillus delbrueckii; 3,21x108CFU/ml 

untuk Bifidobacterium bifidium; dan 3,21x108CFU/ml untuk Bifidobacterium 

longum. 
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Berdasarkan tabel analisa sidik ragam dari masing-masing bakteri uji 

(Lampiran 7, Lampiran 8, Lampiran 9, Lampiran 10), penambahan AOS yang 

dihasilkan dari konsentrasi crude enzim alginat liase berbeda (25U; 50U; 75U; 

100U), cenderung berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan total BAL dari 

keempat bakteri uji. Hal ini menunjukkan bahwa AOS yang telah 

terdepolimerisasi oleh enzim alginat liase dan ditambahkan ke dalam media uji 

Free Carbohydrate MRS Broth telah mampu dimanfaatkan oleh bakteri probiotik 

sebagai sumber makanan. Dalam proses metabolismenya, bakteri asam laktat 

mampu memanfaatkan gula sederhana seperti monosakarida ataupun disakarida 

sebagai bahan baku utama proses metabolismenya. AOS yang merupakan jenis 

oligosakarida dalam hal ini dianggap telah mampu dipecah oleh keempat bakteri 

uji dalam proses metabolismenya untuk menghasilkan energi yang nantinya 

digunakan untuk perkembangbiakan sel.  

Penambahan konsentrasi crude enzim alginat liase yang berbeda (25U; 50U; 

75U; 100U) dalam proses produksi AOS mempengaruhi pemotongan polimer 

alginat menjadi bentuk turunan berupa AOS yang lebih sederhana, dengan 

ketersediaan oligosakarida yang berbeda-beda pada masing-masing AOS yang 

dihasilkan. Ketersediaan oligosakarida yang berbeda inilah yang mempengaruhi 

perbedaan kemampuan tiap konsentrasi AOS dalam meningkatkan nilai total 

BAL. 

Menurut Voet and Voet (2003), konsentrasi enzim sangat berperan penting 

dalam suatu reaksi kimia. Hal ini dikarenakan konsentrasi tersebut dibutuhkan 

untuk bereaksi dengan substrat. Seiring dengan meningkatnya konsentrasi 

enzim yang ditambahkan dalam suatu substrat, ketersedian sisi aktif pun ikut 

meningkat yang menyebabkan diubahnya molekul substrat menjadi suatu 

produk. Banyaknya enzim yang tersedia, menyebabkan reaksi menjadi semakin 

cepat hingga semua substrat habis digunakan. Jika terdapat kelebihan molekul 

enzim akibat penambahan konsentrasi enzim yang terlalu banyak, kecepatan 

reaksi tidak akan meningkat lagi namun cenderung akan melambat dikarenakan 

ketersedian substrat tidak lagi memadai. Hal yang sama juga terjadi ketika 

konsentrasi enzim yang ditambahkan ke dalam substrat kurang. Kurangnya 

konsentrasi enzim menyebabkan kecepatan reaksi akan berjalan lambat sebab 

sisi aktif dari enzim tidak tersedia yang berdampak pada sedikitnya produk yang 

dapat dibentuk. 
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Penambahan konsentrasi crude enzim alginat liase 75U dalam pembuatan 

AOS mampu memberikan pertumbuhan sel yang lebih tinggi dibandingkan 

konsentrasi 25U, 50U, dan 100U sebab ada kemungkinan bahwa penambahan 

konsentrasi ini adalah proporsi penambahan yang paling sesuai dengan 

konsentrasi substrat ekstrak alginat. Penambahan konsentrasi crude enzim 

alginat liase 75U menyebabkan kecepatan reaksi pemotongan polimer alginat 

menjadi lebih cepat dikarenakan ketersediaan sisi aktif enzim dan substrat  

sebanding sehingga produk hasil AOS yang diperoleh lebih banyak. Untuk 

penambahan konsentrasi crude enzim alginat liase 25U dan 50U, kemungkinan 

konsentrasi penambahan crude enzim alginat liase terlalu sedikit dan tidak 

sebanding dengan konsentrasi jumlah substrat sehingga menyebabkan 

kecepatan reaksi rendah. Kurangnya sisi aktif crude enzim alginat liase terhadap 

substrat menyebabkan reaksi pemotongan polimer alginat tidak berlangsung 

maksimal dan AOS yang dihasilkan menjadi lebih sedikit.  

Sedangkan pada penambahan konsentrasi crude enzim alginat liase 100U, 

meskipun penambahan crude enzim alginat liase lebih besar dibandingkan 

konsentrasi lainnya namun penambahan crude enzim alginat liase tidak 

memberikan nilai pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan penambahan 

crude enzim alginat liase pada konsentrasi 75U. Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan crude enzim alginat liase dengan konsentrasi 100U terlalu berlebih 

yang menyebabkan ketersediaan sisi aktif crude enzim alginat liase tidak 

sebanding dengan ketersediaan substrat. Substrat yang tersedia telah berikatan 

dengan sejumlah crude enzim alginat liase yang menyebabkan crude enzim 

alginat liase lain yang belum berikatan mempengaruhi keseimbangan reaksi. Hal 

ini menyebabkan kecepatan reaksi menurun sehingga produk AOS yang 

dihasilkan kurang maksimal.  

Selain daripada faktor konsentrasi, ketersediaan komponen pengganggu 

(inhibitor) pada enzim dan substrat juga dapat mempengaruhi proses reaksi 

diantara keduanya. Diketahui bahwa enzim yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah enzim yang belum mengalami purifikasi atau hanya berupa crude enzim. 

Hal ini memungkinkan bahwa di dalam enzim masih terdapat komponenen-

komponen lain sisa proses produksi seperti sisa komponen pelarut, garam-

garam, atau pun jenis protein lainnya. Demikian pula pada substrat ekstrak 

alginat, mungkin terdapat komponen pengotor dari sisa proses produksinya. 
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Setelah diketahui dari hasil sidik ragam bahwa perlakuan perbedaan 

konsentrasi enzim yang ditambahkan dalam pembuatan AOS berpengaruh nyata 

terhadap nilai total BAL, pengujian dilanjutkan kepada uji DMRT (Duncan Multiple 

Range Test). Uji DMRT merupakan uji lanjutan untuk mengetahui konsentrasi 

penambahan enzim yang memberikan pertumbuhan nilai total BAL paling 

berbeda untuk keempat bakteri uji diantara semua perlakuan konsentrasi yang 

diberikan. Tabel rata-rata nilai total BAL untuk semua bakteri uji dapat dilihat 

pada Tabel 4.7.       

 
Tabel 4.7 Rata-rata nilai total BAL (Bakteri Asam Laktat) berdasarkan hasil uji DMRT 

(Duncan Multiple Range Test) 

Konsentrasi 

crude enzim 

alginat liase 

Total BAL (rata-rata) CFU/ml 

L. acidophilus L. delbrueckii B. bifidium B. longum 

0U 7,37x106b 9,36x106b 1,01x107b 6,89x106b 

25U 3,73x107ab 4,51x107ab 7,29x107a 7,37x107a 

50U 5,24x107ab 5,01x107ab 8,19x107a 8,23x107a 

75U 7,29x107a 7,73x107a 9,30x107a  9,32x107a 

100U 6,13x107a 6,58x107a 8,29x107a 8,32x107a 

Keterangan : Skala perbedaan yang didampingi huruf yang berbeda menyatakan berbeda nyata 
pada uji lanjut Duncan 95% (α=0,05%) 

 

Berdasarkan hasil uji DMRT (Tabel 4.7), nilai total BAL rata-rata bakteri L. 

acidophilus pada penambahan AOS yang dihasilkan dari konsentrasi crude 

enzim alginat liase 75U (7,29x107CFU/ml) dan 100U (6,13x107CFU/ml), secara 

nyata mampu memberikan nilai total BAL yang berbeda dibandingkan dengan 

perlakuan kontrol tanpa penambahan AOS (0U) 7,37x106CFU/ml. Sedangkan 

untuk penambahan AOS yang dihasilkan dari konsentrasi crude enzim alginat 

liase 25U (3,37x107CFU/ml) dan 50U (5,24x107CFU/ml), penambahan nilai total 

BALnya tidak berbeda nyata jika dibandingkan dengan perlakuan kontrol tanpa 

penambahan AOS(0U) 7,37x106CFU/ml. Untuk perlakuan penambahan AOS dari 

konsentrasi crude enzim alginat yang berbeda yakni 25U (3,73x107CFU/ml), 50U 

(5,24x107CFU/ml), 75U (7,29x107CFU/ml) dan 100U (6,13x107CFU/ml), masing-

masing perlakuan perbedaan konsentrasi tidak memberikan nilai total BAL yang 

berbeda nyata terhadap bakteri uji L. acidophilus antara konsentrasi yang satu 

dengan yang lainnya (α = 0,05).  

Demikian pula halnya pada bakteri uji L. delbrueckii, penambahan AOS yang 

dihasilkan dari konsentrasi crude enzim alginat liase 75U (7,73x107CFU/ml) dan 

100U (6,58x107CFU/ml) secara nyata mampu memberikan nilai total BAL yang 
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berbeda jika dibandingkan dengan perlakuan kontrol tanpa penambahan AOS 

(0U) 9,36x106CFU/ml. Sedangkan untuk penambahan AOS yang dihasilkan dari 

konsentrasi crude enzim alginat liase 25U (4,51x107CFU/ml) dan 50U 

(5,01x107CFU/ml), nilai total BAL yang diberikan tidak berbeda nyata dengan 

nilai total BAL dari perlakuan kontrol tanpa penambahan AOS (0U). Perlakuan uji 

dengan penambahan AOS yang dihasilkan dari konsentrasi crude enzim alginat 

liase 25U (4,51x107CFU/ml), 50U (5,01x107CFU/ml), 75U (7,73x107CFU/ml) dan 

100U (6,58x107CFU/ml), tidak memberikan nilai total BAL yang berbeda nyata 

antara masing-masing konsentrasinya (α = 0,05). 

Penambahan AOS yang dihasilkan dari konsentrasi crude enzim alginat liase 

yang berbeda (25U;50U; 75U; 100U) pada bakteri uji B. bifidium, dan B. longum, 

secara nyata mampu memberikan nilai total BAL yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan perlakuan kontrol tanpa penambahan AOS (0U). Sedangkan untuk 

penambahan AOS yang dihasilkan dari konsentrasi crude enzim alginat liase 

25U; 50U; 75U; dan 100U; masing-masing konsentrasi tidak memberikan 

penambahan nilai total BAL yang berbeda nyata antara yang satu dengan yang 

lain.  Untuk bakteri B. bifidium, penambahan AOS dari konsentrasi crude  enzim 

alginat liase 25U (7,29x107CFU/ml), 50U (8,19x107CFU/ml), 75U 

(9,30x107CFU/ml), dan 100U (8,29x107CFU/ml) secara nyata mampu 

memberikan nilai total BAL yang berbeda jika dibandingkan dengan perlakuan 

kontrol tanpa penambahan AOS (0U) 1,01x107CFU/ml. Namun penambahan 

AOS dari masing-masing konsentrasi crude  enzim alginat liase 25U; 50U; 75U; 

dan 100U; tidak memberikan nilai total BAL yang berbeda nyata terhadap bakteri 

uji B. bifidium (α = 0,05).  

Sedangkan untuk bakteri B. longum, penambahan AOS dari konsentrasi 

crude  enzim alginat liase 25U (7,37x107CFU/ml), 50U (8,23x107CFU/ml), 75U 

(9,32x107CFU/ml), dan 100U (8,32x107CFU/ml) secara nyata mampu 

memberikan penambahan nilai BAL yang berbeda jika dibandingkan dengan 

perlakuan kontrol tanpa penambahan AOS (0U) 6,89x107CFU/ml. Penambahan 

AOS dari masing-masing konsentrasi crude  enzim alginat liase 25U; 50U; 75U; 

dan 100U; itu sendiri tidak memberikan nilai total BAL yang berbeda nyata 

terhadap bakteri uji B. bifidium (α = 0,05).  
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi crude enzim alginat liase 

memberikan pengaruh nyata terhadap kemampuan Alginat Oligosakarida (AOS) 

yang dihasilkan dalam meningkatkan pertumbuhan bakteri probiotik (α = 0,05).  

Uji lanjut DMRT (Duncan Multiple Range Test) (α = 0,05) menunjukkan 

bahwa pada  L. acidophilus dan L. delbrueckii, penambahan AOS dari 

konsentrasi crude enzim alginat liase 75U dan 100U, mampu memberikan nilai 

total BAL (Bakteri Asam Laktat) yang berbeda dibandingkan dengan perlakuan 

kontrol tanpa penambahan AOS. Namun, untuk konsentrasi crude enzim alginat 

liase 25U dan 50U, penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim ini tidak 

memberikan nilai total BAL yang berbeda jika dibandingkan dengan perlakuan 

kontrol tanpa penambahan AOS. Sedangkan untuk bakteri uji B. bifidium dan B. 

longum, penambahan AOS yang dihasilkan dari konsentrasi crude enzim alginat 

liase yang berbeda (25U; 50U; 75U; 100U) mampu memberikan nilai total BAL 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan kontrol tanpa penambahan 

AOS.  

Diantara keempat bakteri uji L. acidophilus, L. delbrueckii, B. bifidium dan B. 

longum, penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U; 50U; 

75U; dan 100U memberikan nilai total BAL yang lebih tinggi pada golongan 

Bifidobacterium dibandingkan dengan golongan Lactobacillus, dengan kisaran 

rata-rata nilai total BAL antara 7,29x107 – 9,32x107CFU/ml. 

 

5.2 Saran  

Perlu dilakukannya pengujian lanjutan untuk mengukur konsentrasi dari AOS  

(Alginat Oligosakarida) yang dihasilkan, serta penyempurnaan dan perbaikan 

terhadap metode sortasi dan ekstraksi dalam pembuatan tepung alginat 

sehingga nilai CAW (Clean Anhidrus Weed), viskositas dan kadar abu tepung 

alginat yang diperoleh dapat sesuai dengan syarat SNI (Standar Nasional 

Indonesia).   
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Lampiran 1. Hasil Determinasi Rumput laut Turbinaria decurrens 
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Lampiran 2. Karakterisasi Crude Enzim Alginat Liase yang Diproduksi dari 

Bacillus sp. 

Tabel 1  Konsentrasi protein alginat liase hasil dialisis  

SAMPEL ABS 

x *a 

rata2 
Kons. pro 
(mg/ml) 

NT T  0,600 0,601 0,602 0,601 0,6601 

      

Tabel 2  Aktivitas crude enzim alginat liase hasil dialisis terhadap variasi suhu 

sampel suhu absorbansi 

x (a) (b) (c) (d) 

rata2 
konsentrasi 

(mg/ml) 
Kons.*1000 
(μg/ml) 

Aktivitas 
Enzim 

(unit/mnt/ml) 

Aktivitas 
Spesifik 

(unit/mnt/mg) 

NT T  30 0,972 0,973 0,971 0,972 0,5094 509,43 84,90 128,6154 

 
35 1,088 1,089 1,089 1,089 0,5201 520,14 86,69 131,3193 

 
40 1,656 1,657 1,656 1,656 0,5723 572,25 95,38 144,4759 

 
45 2,320 2,314 2,317 2,317 0,6329 632,90 105,48 159,7880 

 
50 1,509 1,508 1,507 1,508 0,5586 558,63 93,11 141,0381 

 
55 1,078 1,079 1,080 1,079 0,5193 519,25 86,54 131,0953 

 
60 1,349 1,350 1,349 1,349 0,5441 544,07 90,68 137,3607 

 

Tabel 3 Aktivitas crude enzim alginat liase hasil dialisis terhadap variasi pH  

suhu sampel pH absorbansi 

x (a) (b) (c) (d) 

rata2 

Kons. 
Enzim 

(mg/ml) 

Kons.*1000 
(μg/ml) 

Aktivitas 
Enzim 

(unit/mnt/
ml) 

Aktivitas 
Spesifik 

(unit/mnt/m
g) 

45 NT T  5 1,083 1,082 1,081 1,082 0,5195 519,528 86,588 131,165 

    6 1,189 1,190 1,190 1,190 0,5294 529,411 88,235 133,660 

    7 1,845 1,846 1,847 1,846 0,5897 589,663 98,277 148,872 

    8 2,224 2,224 2,224 2,224 0,6244 624,363 104,061 157,633 

    9 2,195 2,195 2,195 2,195 0,6217 621,701 103,617 156,960 

    10 2,054 2,055 2,056 2,056 0,6089 608,895 101,482 153,727 

    11 1,840 1,840 1,841 1,840 0,5891 589,143 98,190 148,740 

 
Keterangan : 
 x : rata-rata nilai absorbansi 
*a : 0,0861x + 0,6084 
(a) : 0,0918x + 0,4202 
(b) : (a) x 1000 

(c) : (b) x waktu ink. 30menit  x FP 
 

   
 

(d) : 
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Lampiran 3. Profil pH dan pertumbuhan (OD) L. acidophilus 

 

 

 

 
  

Keterangan : (   ) pH, (   ) OD, a = kontrol (media tanpa AOS), b = media dengan 
penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U, c = media dengan 
penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 50U, d = media dengan 
penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 75U, e = media dengan 
penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 100U 
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Lampiran 4. Profil pH dan pertumbuhan (OD) L. delbrueckii 

 

 

 
 

Keterangan : (   ) pH, (   ) OD, a = kontrol (media tanpa AOS), b = media dengan 
penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U, c = media dengan 
penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 50U, d = media dengan 
penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 75U, e = media dengan 
penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 100U 
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Lampiran 5. Profil pH dan pertumbuhan (OD) B. bifidium 

 

 

 
 

keterangan : (   ) pH, (  ) OD, a = kontrol (media tanpa AOS), b = media dengan 
penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U, c = media dengan 
penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 50U, d = media dengan 
penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 75U, e = media dengan 
penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 100U 
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Lampiran 6. Profil pH dan pertumbuhan (OD) B. longum 

 

 

 

 
 
Keterangan : (   ) pH, (   ) OD, a = kontrol (media tanpa AOS), b = media dengan 
penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 25U, c = media dengan 
penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 50U, d = media dengan 
penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 75U, e = media dengan 
penambahan AOS dari konsentrasi crude enzim alginat liase 100U 
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Lampiran 7. Analisa Sidik Ragam ANOVA L. acidophilus 

 

Tabel 1 Dependent Variable: Total BAL Lactobacillus acidophilus  

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Corrected 
Model 

10087102061371
6000,000(a) 

10 
10087102061
371600,000 

6,347 ,000 

Intercept 
57549352746453

500,000 
1 

57549352746
453500,000 

36,211 ,000 

Konsentrasi 
26097308481278

990,000 
4 

65243271203
19740,000 

4,105 ,011 

Jam 
74773712132437

000,000 
6 

12462285355
406170,000 

7,841 ,000 

Error 
38142862556448

630,000 
24 

15892859398
52026,000 

  

Total 
19656323591661

8200,000 
35    

Corrected 
Total 

13901388317016
4600,000 

34    

Keterangan : a  R Squared = ,726 (Adjusted R Squared = ,611)  

 

Tabel 2 Uji Duncan  

Konsentrasi 
 

N 
Subset 

2 1 

0 U 7 7373663,563  

25 U 7 37832455,586 37832455,586 

50 U 7 52364945,000 52364945,000 

100 U 7  61298622,686 

75 U 7  72927348,143 

Sig.  ,066 ,162 
Keterangan :  
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
 Based on Type III Sum of Squares 
 The error term is Mean Square(Error) = 1589285939852026,000. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 7,000. 
b  Alpha = ,05. 
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Lampiran 8. Analisa Sidik Ragam ANOVA L. delbrueckii 

 

Tabel 1 Dependent Variable: Total BAL Lactobacillus delbrueckii  

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Corrected 
Model 

185347523281
735000,000(a) 

10 185347523281
73490,000 

11,995 ,000 

Intercept 859380819455
16300,000 

1 859380819455
16300,000 

55,617 ,000 

Konsentrasi 187108603248
66770,000 

4 467771508121
6690,000 

3,027 ,037 

Jam 166636662956
868100,000 

6 277727771594
78020,000 

17,974 ,000 

Error 370840821768
12140,000 

24 154517009070
0505,000 

  

Total 308369687404
063400,000 

35    

Corrected 
Total 

222431605458
547100,000 

34    

Keterangan : a  R Squared = ,833 (Adjusted R Squared = ,764) 

 

Tabel 2 Uji Duncan 

Konsentrasi 
 N 

Subset 

2 1 

0 U 7 9363420,743  

25 U 7 45093400,614 45093400,614 

50 U 7 50116408,086 50116408,086 

100 U 7  65844877,914 

75 U 7  77340533,757 

Sig.  ,078 ,173 
Keterangan : 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
 Based on Type III Sum of Squares 
 The error term is Mean Square(Error) = 1545170090700505,000. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 7,000. 
b  Alpha = ,05. 
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Lampiran 9. Analisa Sidik Ragam ANOVA B. bifidium 

 

Tabel 1 Dependent Variable: Total BAL Bifidobacterium bifidium  

Source 
Type III Sum 
of Squares 

Df Mean Square F Sig. 

Corrected 
Model 

346281547773
180600,000(a) 

10 
346281547773

18050,000 
12,324 ,000 

Intercept 
162706738829

776900,000 
1 

162706738829
776900,000 

57,908 ,000 

Konsentrasi 
309672084076

37430,000 
4 

774180210190
9350,000 

2,755 ,051 

Jam 
315314339365

543100,000 
6 

525523898942
57100,000 

18,704 ,000 

Error 
674340986591

92100,000 
24 

280975411079
9672,000 

  

Total 
576422385262

149000,000 
35    

Corrected 
Total 

413715646432
372600,000 

34    

Keterangan : a  R Squared = ,837 (Adjusted R Squared = ,769) 
 

Tabel 2 Uji Duncan 

Konsentrasi N 
Subset 

2 1 

0 U 7 10076664,829  

25 U 7  72905799,043 

50 U 7  81932407,743 

100 U 7  82948090,971 

75 U 7  93046261,643 

Sig.  1,000 ,524 
Keterangan :  
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
 Based on Type III Sum of Squares 
 The error term is Mean Square(Error) = 2809754110799672,000. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 7,000. 
b  Alpha = ,05. 
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Lampiran 10. Analisa Sidik Ragam ANOVA B. longum 

 

Tabel 1 Dependent Variable: Total BAL Bifidobacterium longum  

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Corrected 
Model 

3426070556223
02000,000(a) 

10 
342607055622

30200,000 
11,380 ,000 

Intercept 
1610149703075

54700,000 
1 

161014970307
554700,000 

53,483 ,000 

Konsentrasi 
3382163143907

7200,000 
4 

845540785976
9300,000 

2,809 ,048 

Jam 
3087854241832

24600,000 
6 

514642373638
70700,000 

17,094 ,000 

Error 
7225441245775

3000,000 
24 

301060051907
3042,000 

  

Total 
5758764383876

09000,000 
35    

Corrected 
Total 

4148614680800
55100,000 

34    

Keterangan : a  R Squared = ,826 (Adjusted R Squared = ,753) 
 

Tabel 2 Uji Duncan 

Konsentrasi N 
Subset 

2 1 

0 U 7 6893724,371  

25 U 7  73668859,600 

50 U 7  82257732,700 

100 U 7  83161486,586 

75 U 7  93150461,614 

Sig.  1,000 ,551 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
 Based on Type III Sum of Squares 
 The error term is Mean Square(Error) = 3010600519073042,000. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 7,000. 
b  Alpha = ,05. 

 


