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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Mengkudu  

 Mengkudu (Morinda citrifolia L.) tergolong tumbuhan yang serba guna. 

Bagian tanaman ini yang paling penting adalah daun dan buahnya. Buah 

mengkudu bersifat astrigen. Berkhasiat untuk menghilangkan lembab, 

meningkatkan kekuatan tulang, peluruh kencing (diuretic), peluruh haid, 

pembersih darah, meningkatkan daya tahan tubuh, anti kanker, pembasmi 

cacing, pereda batuk, pereda demam, anti radang, antibakteri, antiseptik, dan 

pelembut kulit. Khasiat lain yang telah terbukti secara empiris, diantaranya buah 

mengkudu digunakan untuk mengatasi hipertensi, diabetes mellitus, kolesterol, 

memperbaiki kinerja ginjal, dan mengurangi gejala alergi. Setelah menelaah dan 

mengaitkan antara zat-zat yang terkandung dalam mengkudu, berbagai 

penggunaan tradisionalnya, dan efek-efek farmakologisnya, disimpulkan bahwa 

terdapat beberapa zat aktif yang lebih berperan dibandingkan zat-zat lainnya di 

dalam buah mengkudu. Zat aktif utama tersebut meliputi: terpenoid, pewarna, 

antibakteri, asam askorbat, beta karoten, I-arginine, xeronine, dan proxeronine. 

Selain itu, mengkudu juga mengandung antraquinon dan scolopetin yang aktif 

sebagai antimikroba, terutama bakteri dan jamur yang penting dalam mengatasi 

peradangan dan alergi. Di samping itu, kandungan adaptogini yang ada di 

dalamnya membuat buah ini dapat dikonsumsi secara rutin untuk menyegarkan 

badan. Manfaat mengkudu sejauh ini belum dikaitkan dengan kandungan enzim 

di dalamnya. Penggunaan mengkudu secara tradisional sebagai obat luka besar 

kemungkinan salah satunya disebabkan karena adanya aktifitas enzim protease 

pada buah tersebut. Sinclair dan Ryan (2007) menjelaskan bahwa protease 

secara khusus berperan dalam pengaturan pendewasaan sel, perbanyakan sel, 

serta sentesis dan pergantian kolagen dalam proses penyembuhan luka pada 

kulit. 

 

Gambar 2.1 Mengkudu (Sumono, 2008) 
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2.2  Protein 

 Protein merupakan salah satu kelompok bahan makronutrien. Tidak 

seperti bahan makronutrien lainnya (karbohidrat, lemak), protein ini berperan 

lebih penting dalam pembentukan biomolekul daripada sumber energi. Namun 

demikian apabila organism sedang kekurangan energi, maka protein ini dapat 

juga dipakai sebagai sumber energi.  Keistimewaan lain dari protein adalah 

strukturnya yang selain mengandung N, C, H, O, kadang mengandung S,  P,  

dan Fe (Sudarmadji,  1989).  

 Molekul protein merupakan rantai panjang yang tersusun oleh mata rantai 

asam-asam amino. Dalam molekul protein, asam-asam amino saling 

dirangkaikan melalui reaksi gugusan karboksil asam amino yang satu dengan 

gugusan amino dari asam amino yang  lain, sehingga terjadi ikatan yang disebut 

ikatan peptida. Ikatan peptida ini merupakan ikatan tingkat primer. Dua molekul 

asam amino yang saling diikatkan dengan cara demikian  disebut ikatan 

dipeptida. Bila tiga molekul asam amino, disebut tripeptida dan bila  lebih banyak  

lagi disebut polypeptida. Polypeptida yang hanya terdiri dari sejumlah beberapa 

molekul asam amino disebut oligopeptida. Molekul protein adalah suatu 

polypeptida,  dimana sejumlah besar asam-asam aminonya saling disatukan 

dengan ikatan peptida tersebut  (Gaman, 1992). 

 Protein merupakan molekul yang sangat besar, sehingga mudah sekali 

mengalami perubahan bentuk fisik maupun aktivitas biologis. Banyak faktor yang 

menyebabkan perubahan sifat alamiah protein misalnya: panas, asam, basa, 

pelarut organik, pH, garam, logam berat, maupun sinar radiasi radioaktif. 

Perubahan sifat fisik yang mudah diamati adalah terjadinya pemadatan 

(Sudarmadji,  1989). Ada protein yang larut dalam air, ada pula yang tidak larut 

dalam air, tetapi semua protein tidak larut dalam pelarut lemak seperti misalnya 

etil eter. Daya larut protein akan berkurang jika ditambahkan garam, akibatnya 

protein akan terpisah sebagai endapan. 

 Apabila protein dipanaskan atau ditambahkan alkohol, maka protein akan 

menggumpal. Hal ini disebabkan alkohol menarik mantel air yang melingkupi 

molekul-molekul protein. Adanya gugus amino dan karboksil bebas pada ujung-

ujung rantai molekul protein, menyebabkan protein mempunyai banyak muatan 

dan bersifat amfoter (dapat  bereaksi dengan asam maupun basa). Dalam 

larutan asam (pH rendah), gugus amino bereaksi dengan H+, sehingga protein 

bermuatan positif. Bila pada kondisi ini dilakukan elektrolisis, molekul protein 
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akan bergerak ke arah katoda, sebaliknya, dalam larutan basa (pH tinggi) 

molekul protein akan bereaksi sebagai asam atau bermuatan negatif, sehingga 

molekul protein akan bergerak menuju anoda (Winarno,1992). 

 Protein fibriler (skleroprotein) adalah protein yang berbentuk serabut. 

Protein ini tidak  larut dalam pelarut-pelarut encer, baik larutan garam, asam 

basa ataupun alkohol. Contohnya kolagen yang terdapat pada tulang rawan, 

miosin pada otot, keratin pada rambut, dan fibrin pada gumpalan darah. Protein 

globuler atau steroprotein adalah protein yang berbentuk bola, larut dalam 

larutan garam dan asam encer, juga lebih mudah berubah di bawah pengaruh 

suhu, konsentrasi garam, pelarut asam dan basa dibandingkan protein  fibriler. 

Protein ini mudah terdenaturasi, yaitu susunan molekulnya berubah diikuti 

dengan perubahan sifat fisik dan fisiologiknya seperti yang dialami oleh enzim 

dan hormon. 

 

2.3 Enzim Protease 

 Menurut Lehninger (1982: 235), enzim merupakan unit fungsional 

metabolisme sel. Enzim merupakan protein khusus yang dapat bergabung 

dengan suatu substrat spesifik untuk mengkatalisas reaksi biokimia dari substrat 

tersebut. Spesifitas enzim sangat tinggi terhadap substratnya, enzim 

mempercepat reaksi biokimiawi spesifik tanpa pembentukan produk samping. 

Dalam reaksi tersebut enzim mengubah senyawa yang disebut substrat menjadi 

bentuk suatu senyawa baru yang disebut produk. Enzim memiliki substrat 

spesifik dan reaksi kimia yang spesifik untuk dikatalisnya. Enzim memiliki tenaga 

katalitik yang biasanya jauh lebih besar dari katalisator sintetik. 

 Aktivitas enzim di lingkungan terjadi pada berbagai mikroorganisme 

seperti bakteri, jamur dan aktinomisetes. Mikroorganisme ini menghasilkan enzim 

intraseluler dan enzim ekstraseluler. Enzim intraseluler merupakan enzim yang 

langsung digunakan di dalam sel, dan sering ditemukan pada bagian membrane 

dari sebuah organel sel. Enzim ekstraseluler merupakan enzim yang dilepas dari 

sel kelingkungan luar sel untuk menghidrolisis molekul polimer di lingkungan, 

seperti selulosa, hemiselulosa, lignin, atau pun juga untuk memfasilitasi 

pengambilan suatu zat dari lingkungan bagi kebutuhan metabolismenya. Enzim 

ekstraseluler dapat dipisahkan dari lingkungan luar sel dengan filtrasi ataupun 

sentrifugasi, sedangkan enzim intraseluler dapat diekstrak dari dalam sel lewat 

proses pemecahan sel (Dessy, 2008: 30).  
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 Protease merupakan kelompok enzim yang sangat kompleks yang 

menduduki posisi sentral dalam aplikasinya pada bidang fisiologis dan 20 produk 

komersil. Protease ekstraseluler berperan dalam hidrolisis substrat polipeptida 

besar. Enzim proteolitik intraseluler memainkan peran penting dalam 

metabolisme dan proses regulasi pada sel hewan, tumbuhan, dan 

mikroorganisme, seperti mengganti protein, memelihara keseimbangan antara 

degradasi, dan sintesis protein. Protease intraseluler berperan dalam fungsi 

fisiologis lainnya seperti pencernaan, maturasi hormon, perakitan virus, respon 

imun, imflamantasi, fertilisasi, koagulasi darah, fibrinolisis, kontrol tekanan darah, 

sporulasi, germinasi, dan patogenesis. Protease juga diimplikasikan dalam peran 

regulasi ekspresi gen, perbaikan DNA, dan sintesis DNA (Raoet al., 1998 dalam 

Rosliana, 2009: 22).  

 Protease adalah enzim yang mengkatalisasi pemecahan ikatan peptide 

dalam peptida, polipeptida, dan protein dengan menggunakan reaksi menjadi 

molekul-molekul yang lebih sederhana seperti peptide rantai pendek, dan asam 

amino. Banyak protease mengkatalisasi dengan reaksi yang sama dengan reaksi 

kimia umum.  

 Kebanyakan protease stabil pada suhu normal (mesofilik), namun enzim 

mesofilik sering tidak secara optimal beradaptasi dengan kondisi-kondisi dimana 

Enzim diharapkan dapat diterapkan. Beberapa strategi digunakan untuk 

meningkatkan karakteristik biokatalisator seperti stabilitas, aktivitas, spesifitas, 

dan pH optimum. Isolasi enzim dari organisme yang mampu bertahan di bawah 

kondisi-kondisi ekstrim, dapat menjadi sumber penting untuk biokatalis baru. 

Akhir-akhir ini protease dari mikroorganisme termofilik menjadi pusat perhatian 

terutama enzim-enzimnya. Mikroorganisme ini beradaptasi untuk tumbuh dalam 

cakupan luas pada suhu, pH, dan tekanan selama evolusinya. Jenis yang 

ditemukan di atas suhu yang lebih tinggi (105-113ºC) hanya dari Archaea 

(Setter,1996: 22-23).  

 

2.3.1 Jenis Enzim Protease 

Hampir semua protease merupakan protein sederhana yang disusun oleh 

asam amino dan merupakan molekul yang relatif kecil dengan berat molekul 20 – 

100 kDa. Struktur enzim protease kompak dengan bentuk yang hampir bulat. 

Protease dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu eksopeptidase dan 

endopeptidase. Eksopeptidase dapat dibagi lagi menjadi karboksi (ekso) 



 
 

8 
 

peptidase dan amino (ekso) peptidase, yang berturut-turut memotong peptide 

dari arah gugus karboksil terminal dan gugus amino terminal. Endopeptidase 

memecah protein dan ikatan peptide dari dalam (Suhartono, 1989). 

Beberapa golongan enzim protease adalah sebagai berikut (Ward dalam 

Suhartono, 1989) : 

a. Aminopeptidase 

Enzim ini memecah protein atau peptide secara bertahap dari ujung 

gugus amino. Pada umumnya enzim aminopeptidase merupakan enzim 

intraseluler. Aminopeptidase dari E. coli B dan E. coli K12 memiliki berat molekul 

400kDa dengan pH optimum 7,5 – 10,5. Aminopeptidase dari Bacillus 

licheniformis mempunyai berat molekul hanya 34kDa. Sedangkan 

aminopeptidase dari Bacillus stearothermophilus mempunyai berat molekul 80 – 

100 kDa. 

b. Karboksipeptidase 

Karboksipeptidase memecah protein dari ujung karboksil. 

Karboksipeptidase ini dibagi menjadi dua golongan yaitu karboksipeptidase yang 

memiliki asam amino serin pada sisi aktifnya dan karboksipeptidase metal yang 

memerlukan ion logam bagi aktivitas optimumnya.  

c. Protease Serin 

Golongan ini memiliki asam amino serin pada sisi aktifnya dari memecah 

ikatan peptida protein secara acak disebut juga bersifat endoprotease. Jenis 

enzim ini aktif pada pH sekitar 9. Enzim yang termasuk golongan ini adalah 

tripsin, kimotripsin, elastase dan subtilin. Enzim dari A. fumegatus mempunyai pH 

optimum 6,6 dan 10 untuk substrat kasein. 

d. Protease Thiol 

 Golongan ini memiliki asam amino bersulfur pada sisi aktifnya. Enzim 

yang termasuk golongan protease ini yaitu papain, fisin dan bromeolin. Enzim 

protease thiol yang dihasilkan Clostridium histolyticum  mempunyai berat molekul 

sekitar 50 kDa dan titik isoelektrik pada pH 4,8 – 4,9. Sedangkan enzim protease 

yang dihasilkan dari Streptococcus sp mempunyai berat molekul 32 kDa dengan 

titik isoelektrik pada pH 8,4. 

e. Protease Asam 

Enzim ini memiliki residu aspartat seperti alnya pepsin pada sisi aktifnya. 

Berat molekul sekitar 30 – 40 kDa dengan titik isoelektrik pada pH 3,0 – 5,0. 

Protease asam dari mikroba menunjukkan spesifitas terhadap residu asam 
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amino hidrofobik pada sisi pemutusan masing-masing. Enzim yang termasuk 

golongan ini adalah pepsin, rennin dan protease kapang. Enzi mini aktif hanya 

pada pH rendah. 

f. Protease Metal 

Enzim ini dibagi menjadi empat golongan yaitu protease netral, alkali, 

protease Myxobacter I dan II. Protease netral menunjukkan spesifitas residu 

asam amino hidrofobik, misalnya yang dihasilkan dari B. stearothermophilus 

mempunyai berat molekul 34 kDa dan pH optimum 7,0. Protease alkali 

mempunyai spesifitas yang sangat luas misalnya yang dihasilkan dari P. 

aeruginosa dan Serratia sp yang mempunyai berat molekul 48 – 60 kDa dengan 

pH optimum 7,0 – 9,0. 

 

2.3.2 Sumber-Sumber Protease 

 Enzim protease dapat diperoleh dari hewan, tanaman dan 

mikroorganisme. Beberapa ahli menggolongkan enzim protease menjadi 

peptidase dan proteinase. Pengertian proteinase adalah menghidrolisis molekul 

protein menjadi fragmen-fragmen besar dimana mikroba mengeluarkan 

proteinase pada media fermentasi selama pertumbuhannya, sedangkan 

peptidase adalah menghidrolisis fragmen-fragmen polipeptida menjadi asam-

asam amino dimana peptidase diperoleh jika sel mengalami autolysis 

(Suhartono, 1992). 

  Menurut Winarno (1986), sumber enzim protease dapat dihasilkan dari 

jaringan hewan (contohnya rennin), tumbuhan (contohnya papain) dan 

mikroorganisme (kapang dan bakteri). Tumbuhan merupakan sumber enzim 

protease terbesar (43,85%) diikuti oleh bakteri (18,09%), jamur (15,08%), hewan 

(11,15%), alga (7,42%) dan virus (4,41%) (Mahajan dan Shamkant, 2010). Enzim 

protease dari tumbuhan memeiliki spesifitas substrat yang luas, aktivitas dan 

stabilitas yang tinggi pada berbagai variasi temperatur, pH, ion logam, inhibitor 

serta pelarut organik. Hal ini membuat protease dari tumbuhan merupakan 

pilihan yang sangat baik untuk industri makanan, medis, bioteknologi dan 

farmakologi (Mehrnoush et al., 2011).   
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2.3.3 Aplikasi Enzim Protease 

a.      Pembuatan Keju 

 Enzim renin merupakan enzim yang biasanya digunakan dalam 

pembuatan keju. Selain enzim renin dari ternak, juga dapat digunakan enzim 

renin dari mikroba (Mucor miehei, M.pusillus dan Endothia parasitica). Karena 

kemampuannya yang dapat menggumpalkan kasein susu (seperti halnya rennin), 

maka enzim papain dan fisin juga telah dimanfaatkan sebagai agen penggumpal 

susu untuk menggantikan renin dalam pembuatan keju (Muchtadi, dkk., 1992) 

b.       Pengempuk Daging 

 Enzim proteolitik dari tanaman, hewan dan mikroba telah terbukti dapat 

mengempukkan daging. Enzim-enzim tersebut adalah papain, bromelin, fisin dan 

tripsin. Adanya enzim ini akan menyerang protein otot dan jaringan pengikat 

daging, terutama kolagen dan elastin. Elastin adalah komponen utama dari 

jaringan pengikat yang tidak dapat dipengaruhi oleh proses pemasakan dan 

daging, tetapi dapat dihidrolisis oleh fisin, papain, bromelin (Muchtadi, dkk., 

1992). 

c.       Pembuatan Roti 

 Protease digunakan pada pembuatan roti, karena komponen utama roti 

adalah pati dan protein. Namun, karena protease yang terdapat pada tepung 

terigu sangat rendah, maka perlu penambahan protease. Enzim protease yang 

ditambahkan akan bekerja khusus pada gluten sehingga berperan penting dalam 

menentukan sifat-sifat viskoelastik tepung terigu. Enzim protease Aspergilus 

Oryzae  menghasilkan endo dan eksopeptidase. Endopeptidase mengubah sifat-

sifat viskoelastik adoman dengan menghidrolisis ikatan peptide pada interior 

gluten. Eksopeptidase membebaskan asam amino dari gluten yang akan beraksi 

dengan gula (Reaksi Maillard) selama pembakaran roti sehingga menimbulkan 

warna dan aroma yang diinginkan (Muchtadi, dkk., 1992) 

d.        Penjernih Bir 

 Pada pembuatan bir, saat penyimpanan dingin sering terjadi kekeruhan. 

Kekeruhan terjadi karena aktivitas mikroba (Kekeruhan Biologis) atau karena 

reaksi senyawa-senyawa didalam bir (Kekeruhan Non Biologis). Kekeruhan non 

biologis ditimbulkan oleh protein (15-65%), polifenol umumnya tannin (10-35%) 

dan sisanya oleh karbohidrat. Enzim proteolitik dapat mencegah kekeruhan, 

karena ukuran molekul protein lebih besar dari pada tannin, maka dengan 

memperkecil ukuran polipeptida untuk hidrolis enzim proteolitik, waktu agresiasi 
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untuk mencapai ukuran partikel optimal (pembentukan kekeruhan) akan 

meningkat (Muchtadi, dkk., 1992).  

 

2.4 Susu 
 Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresi oleh kelenjar mammae 

pada binatang mamalia betina, untuk bahan makanan dan sumber bagi anaknya 

(Winarno, 1992). Kandungan susu yang diperlukan untuk pertumbuhan manusia 

antara lain adalah protein, laktosa dan lemak. Komposisi kimia rata-rata susu 

sapi dapat dilihat pada table 1, susu manusia mempunyai kandungan zat zat 

yang paling berkualitas untuk pertumbuhan maupun untuk kesehatan anak. 

Selain manusi, hewan mamalia (menyusui) menghasilkan air susu yang 

komposisinya sangat tergantung pada jenis mamalianya, komposisi kimia rata-

rata susu segar dari berbagai mamalia dapat dicermati pada tabel 1 

 

Tabel 2.1. Komposisi kimia rata-rata susu sapi 

Komponen Presentase (%) 

Air 87,29 

Abu 0,71 

Protein 3,42 

Laktosa 4,92 

Lemak 3,66 

Jumlah Zat Padat 12,71 

Sumber : Lampert, 1975 

 

 Zat-zat makanan yang terdapat dalam susu berada dalam tiga keadaan 

yang berbeda (Adnan, 1984), yaitu: 

1) Sebagai larutan sejati, seperti karbohidrat, garam-garam anorganik, vitamin,        

dan senyawa N non protein. 

2) Sebagai larutan koloidal, seperti protein, enzim, dan garam-garam yang terikat 

dalam misel. 

3) Sebagai emulsi, seperti lemak dan senyawa-senyawa yang ada hubungannya 

dengan lemak, misalnya gliserida-gliserida. 
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2.5 Keju 

 Pada prinsipnya ada dua proses yang mendukung reaksi penggumpalan 

protein susu menjadi keju yaitu hidrolisis enzimatik k-kasein dan proses non 

enzimatik berupa aglomerisasi misel kasein. Kombinasi kedua proses tersebut 

menyebabkan perubahan fisik susu yang disebut penggumpalan. Selama proses 

penggumpalan berlangsung, terjadi penjeratan lemak melalui pembentukan 

ikatan silang atau maktriks gel (Eckles, 1951). Reaksi umum yang dikatalisis oleh 

enzim proteolitik adalah hidrolisa ikatan peptide pada protein. Kinetika reaksi 

proses pengumpalan protein susu oleh enzim proteolitik dibagi menjadi 3 tahap 

yaitu: 

    1) Hidrolisa enzimatis pada k-kasein 

    2) Flokulasi misel kasein 

    3) Pembentukan dan perkembangan ikatan silang gel susu 

 Protein susu dapat dikoagulasikan dengan asam (asam organik). Asam 

yang sering digunakan dalam pembuatan beberapa varietas adalah asam laktat 

dan asam asetat. Pengaruh utama pengasaman adalah penurunan pH susu 

yang menyebabkan lepasnya ion kalsium dari kalsium kaseinat karena 

tersedianya ion H yang semakin meningkat sehingga dapat memecah senyawa 

kalsium fosfat sebagai berikut : 

                          Ca3(PO4)2 + 3 H 3 Ca + HPO4 + H2SO4 

 Pecahnya senyawa kalsium fosfat menyebabkan stabilitas kasein goyah 

sehingga terjadi koagulasi. Koagulasi kasein disebut sempurna apabila titik 

isoelektris tercapai pada pH 4,6 4,7. 

 

2.6 Stabilisator 

 Protein merupakan komponen utama dalam semua sel hidup, sedangkan 

enzim adalah kelompok protein majemuk (holoenzim yang terdiri dari protein 

(apoenzim)) dan suatu gugus bukan protein (kofaktor) yang merupakan bagian 

enzim yang aktif (active site) (Poedjadi, 1994). Protein yang berfungsi secara 

biologis, sangat penting memiliki struktur khusus yang dapat didefinisikan dengan 

baik, adanya gangguan pada struktur ini mungkin menghasilkan denaturasi yang 

dapat mengurangi aktivitasnya (Baas, 1990).  

 Enzim adalah protein yang terdapat di dalam sel hidup, berfungsi sebagai 

katalisator dalam sel dan memiliki sifat sangat khas. Proteolitik enzim berperan 

sebagai biokatalisator untuk reaksi pemecahan protein menjadi molekul lebih 
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sederhana (Worthington, 1992). Enzim protease dihasilkan oleh hewan, 

tumbuhan dan mikroba. Dibanding dengan hewan dan tumbuhan, mikroba lebih 

cepat tumbuh sehingga diharapkan produksi enzim berlangsung dalam waktu 

yang singkat dan dikembangkan dengan pengembangan dan eksplorasi galur. 

Enzim membutuhkan kofaktor, yaitu senyawa non protein yang dengan protein 

inaktif (apoenzim) secara kombinasi untuk membentuk kompleks katalitik yang 

aktif. Bailey dan Ollis (1988), menyatakan bahwa salah satu karakteristik 

pembeda enzim dengan katalis sintetik adalah seringnya enzim memerlukan 

kofaktor. Kofaktor bisa berupa molekul organik, seperti ion Fe2+, Mn2+, Zn2+, 

Na+, Mg2+, Cu2+, Ca2+ atau juga suatu molekul organik komplek yang disebut 

koenzim seperti tiamin pirofosfat, FAD, serta koenzim A. Beberapa enzim 

membutuhkan koenzim maupun satu atau lebih ion logam bagi aktivitasnya 

(Lehninger, 1993).  

 Jenis kation yang telah diketahui dapat mengaktifkan enzim adalah Na+, 

K+, Rb+, Cs+, Mg2+, Ca2+, Cd2+, Cr3+, Cu3+, Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Al3+, 

dan H+ (Forgatty, 1979). Ion Mg2+ dan Ca2+ sedikit meningkatkan aktivitas 

enzim protease dari B. stearothermopillus. Ion logam seperti Ca2+, Co2+, Mg2+, 

Sr2+, dan Zn2+, dapat melindungi protease asam dari Paecilomyces terhadap 

inaktivasi oleh panas. Amino peptidase dari E. coli memerlukan Mg2+ dan Mn2+ 

untuk memperoleh aktivitas maksimumnya, sedangkan aminopeptidase dari B. 

subtillis di stimulasi oleh ion Co2+ (Suhartono, 1989). O’brien dan Cambell 

(1975), menyatakan bahwa penambahan ion Ca2+ dan Mn2+ akan 

meningkatkan aktivitas protease B. stearothermopillus yang telah di dialisis.  

 Ion logam melakukan peranan yang penting dalam menjaga kestabilan 

enzim dan berperan sebagai pengatur aktivitas enzim (Bergemeyer, 1983), 

sedangkan (Sukarno et al., 1995), menyatakan bahwa pengaruh ion logam 

terhadap enzim protease sangat bervariasi tergantung dari jenis logam yang 

bersangkutan. Pengaruh ion logam terhadap aktivitas enzim protease dapat 

diurutkan dari yang kecil ke yang besar sebagai berikut: Hg+< Ag+< Fe2+< Li+< 

Ca2+< Mg2+< Zn2=< NH4+< Na+< K+< Ba2+.  

 Penentuan daya tahan enzim dilakukan pada waktu penyimpanan. 

Semakin lama penyimpanan dilakukan, aktivitas enzim akan berkurang, karena 

adanya denaturasi protein dan perubahan substrat (Suhartono, 1989), oleh 

sebab itu penambahan senyawa kimia dibutuhkan untuk mempertahankan 

aktivitas enzim semaksimal mungkin dengan bertambahnya waktu penyimpanan.  
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 Menurut Peraturan Menteri Kesehatan R. I No. 329/MenKes/PER/XII/76, 

zat aditif adalah suatu bahan yang ditambahkan dan untuk mempertahankan 

mutu suatu produk sebelum dilempar ke konsumen. Hal ini yang sering menjadi 

permasalahan timbulnya bau busuk apalagi proses pemisahan sel-sel dengan 

ekstraselular enzim pada proses filtrasi, sehingga umur waktu penyimpanan 

menjadi lebih pendek. Penentuan jenis zat aditif yang tepat bagi enzim 

didasarkan pada pendekatan empiris total, karena belum ada hipotesis yang 

mendukung mekanisme stabilisasi enzim oleh zat aditif. Stabilisasi enzim diduga 

terjadi jika interaksi zat aditif lebih kuat dengan molekul air daripada dengan 

enzim (Monsan et. al. 1984), sehingga terbentuk klaster yang mencegah 

unfolding. Sebaliknya jika interaksi zat aditif lebih kuat dengan enzim maka 

terbentuk ikatan molekul aditif – enzim yang dapat menyebabkan terjadinya 

denaturasi enzim.  

 

2.6.1 Asam Askorbat 

 Asam askorbat adalah vitamin yang dapat larut dalam air dan sangat 

penting untuk biosintesis kolagen, karnitin, dan berbagai neurotransmitter. 

Kebanyakan tumbuh-tumbuhan dan hewan dapat mensintesis asam askorbat 

untuk kebutuhannya sendiri. Akan tetapi manusia dan golongan primata lainnya 

tidak dapat mensintesa asam askorbat disebabkan karena tidak memiliki enzim 

gulunolactone oxidase, begitu juga dengan marmut dan kelelawar pemakan 

buah. Oleh sebab itu asam askorbat harus disuplai dari luar tubuh terutama dari 

buah, sayuran, atau tablet suplemen Vitamin C. Banyak keuntungan di bidang 

kesehatan yang didapat dari fungsi askorbat, seperti fungsinya sebagai 

antioksidan, anti atherogenik, immunomodulator dan mencegah flu (Naidu, 

2003). Akan tetapi untuk dapat berfungsi dengan baik sebagai antioksidan, maka 

kadar asam askorbat ini harus terjaga agar tetap dalam kadar yang relatif tinggi 

di dalam tubuh (Naidu, 2003).  

Asam askorbat adalah 6 atom karbon lakton yang disintesis dari glukosa 

yang terdapat dalam liver. Nama kimia dari asam askorbat 2-oxo-L-threo-hexono-

1,4-lactone-2,3-enediol. Bentuk utama dari asam askorbat yang dinamakan 

adalah L-ascorbic dan dehydroascorbic acid (Naidu, 2003).  
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      Gambar 2.2 Struktur Vitamin C (Asam askorbat) (Hart, 1987) 
 

2.6.2 Asam Etilen Diamin Tetra Asetat (EDTA) 

Asam etilen diamin tetra asetat atau yang lebih dikenal dengan EDTA, 

merupakan salah satu jenis asam amina polikarboksilat yang seringkali 

digunakan sebagai titran dalam titrasi kompleksometri. EDTA sebenarnya adalah 

ligan seksidentat yang dapat berkoordinasi dengan suatu ion logam lewat kedua 

nitrogen dan keempat gugus karboksil-nya atau disebut ligan multidentat yang 

mengandung lebih dari dua atom koordinasi per molekul, misalnya asam 1,2-

diaminoetanatetraasetat (asametilenadiamina tetraasetat, EDTA) yang 

mempunyai dua atom nitrogen – penyumbang dan empat atom oksigen 

penyumbang dalam molekul (Rivai, 1995). 

Suatu EDTA dapat membentuk senyawa kompleks yang mantap dengan 

sejumlah besar ion logam sehingga EDTA merupakan ligan yang tidak selektif. 

Dalam larutan yang agak asam, dapat terjadi protonasi parsial EDTA tanpa 

pematahan sempurna kompleks logam. Ternyata bila beberapa ion logam yang 

ada dalam larutan tersebut dititrasi dengan EDTA akan menunjukkan jumlah 

semua ion logam yang ada dalam larutan tersebut (Harjadi, 1993). 

Selektivitas kompleks dapat diatur dengan pengendalian pH, misal Mg, 

Ca, Cr, dan Ba dapat dititrasi pada pH = 11 EDTA. Sebagian besar titrasi 

kompleksometri mempergunakan indikator yang juga bertindak sebagai 

pengompleks dan tentu saja kompleks logamnya mempunyai warna yang 

berbeda dengan pengompleksnya sendiri. Indikator demikian disebut indikator 

metalokromat. Indikator jenis ini contohnya adalah Eriochrome black T; 

pyrocatechol violet; xylenol orange; calmagit; 1-(2-piridil-azonaftol), PAN, zincon, 

asam salisilat, metafalein dan calcein blue (Khopkar, 2002). 

Satu-satunya ligan yang lazim dipakai pada masa lalu dalam 

pemeriksaan kimia adala ion sianida, CN-, karena sifatnya yang dapat 
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membentuk kompleks yang mantap dengan ion perak dan ion nikel. Dengan ion 

perak, ion sianida membentuk senyawa kompleks perak-sianida, sedagkan 

dengan ion nilkel membentuk nikel-sianida. Kendala yang membatasi 

pemakaian-pemakaian ion sianoida dalam titrimetri adalah bahwa ion ini 

membentuk kompleks secara bertahap dengan ion logam lantaran ion ini 

merupakan ligan bergigi satu (Rivai, 1995). 

Kesulitan yang timbul dari kompleks yang lebih rendah dapat dihindari 

dengan penggunaan bahan pengkelat sebagai titran. Bahan pengkelat yang 

mengandung baik oksigen maupun nitrogen secara umum efektif dalam 

membentuk kompleks-kompleks yang stabil dengan berbagai macam logam. 

Keunggulan EDTA adalah mudah larut dalam air, dapat diperoleh dalam keadaan 

murni, sehingga EDTA banyak dipakai dalam melakukan percobaan 

kompleksometri. Namun, karena adanya sejumlah tidak tertentu air, sebaiknya 

EDTA distandarisasikan dahulu misalnya dengan menggunakan larutan kadmium 

(Harjadi, 1993). 

 

                                   

Gambar 2.3 Struktur Asam Etilen Diamin Tetra Asetat  (EDTA)  
                      (Harjadi, 1993) 

 

2.7 Isolasi Enzim Protease 

 Isolasi enzim dari hewan, tumbuhan dan mikroorganisme dapat dilakukan 

dengan berbagai cara antara lain, ekstraksi, presipitasi, koagulasi, flokulasi, 

sentrifugasi, filtirasi dan kromatografi (Lehninger, 1997). 

 Enzim pada umumnya dihasilkan di dalam sel; beberapa diestrak melalui 

dinding sel dan dapat berfungsi diluar sel. Jadi dikenal 2 tipe enzim yaitu enzim 

ekstraseluler (berfungsi di luar sel) dan enzim intraseluler (berfungsi di dalam 

sel). Fungsi utama enzim ekstraseluler adalah mengubah nutrient di sekitarnya 

sedemikian rupa sehingga nutrien tersebut masuk kedalam sel. Sedangkan 

enzim intraseluler mensintesis bahan seluler atau menguraikan nutrien untuk 

menyediakan energi yang dibutuhkan sel. Untuk memisahkan protein enzim 
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tertentu dari ekstrak yang mengandung banyak unsur lain maka dilakukan isolasi 

pemurnian enzim (Aulanni’am, 2005). 

 Menurut Muchtadi dkk., (1992) Enzim protease merupakan enzim 

ekstraseluler yaitu enzim yang mempunyai aktivitas diluar sel. Enzim 

ekstraseluler dikeluarkan melalui media selama fermentasi, maka enzim 

ekstraseluler diisolasi dengan cara pemisahan cairan dan biomassanya. 

 Menurut Judoamidjojo (1992), pemisahan dari larutan pada metode 

sentrifugasi termasuk pemisahan sel-sel mikroba dari medium biakan atau 

penyingkiran hancuran sel serta pengumpulan endapan. Rahayu (1990) 

menjelaskan bahwa sentrifugasi dilakukan pada kecepatan dan gaya berat 

tertentu sehingga sel-sel mikroorganisme mengendap dan supernatan 

merupakan cairan yang berisi enzim. Isolasi enzim dilakukan pada suhu rendah 

dan campuran ditambah larutan buffer untuk mempertahankan kestabilan enzim. 

Enzim yang diharapkan nantinya akan berada pada supernatannya.  

 Ekstraksi enzim dilakukan pada suhu rendah (± 4ºC), mengingat enzim 

seringkali tidak stabil pada suhu yang lebih tinggi dan suhu yang tinggi ini dapat 

menurunkan aktivitas. Selain itu, pengaturan nilai pH pada saat ekstraksi sangat 

penting karena protein mempunyai klarutan yang rendah pada titik isoelektrik. 

Oleh sebab itu buffer diperlukan pada cairan pengekstrak dengan pH yang jauh 

dari nilai isoelektrik dan mampu menjaga kestabilan enzim. 

 

2.8 Pemurnian Enzim (Parsial) 

Pemurnian enzim dapat dilakukan berdasarkan sifat-sifat enzim sebagai 

protein yang berbeda dalam hal kelarutan, muatan dan ukuran atau berat 

molekulnya (Lehninger, 1982). Beberapa metode pemurnian enzim adalah 

pengendapan, filtrasi membran, kromatografi adsorpsi, kromatografi afinitas, dan 

filtrasi gel (McKee and McKee, 2003). 

Menurut Suhartono (1989), metode pengendapan dengan konsentrasi 

garam bervariasi dilakukan dengan menambahkan garam ammonium sulfat ke 

dalam ekstrak kasar enzim disertai dengan pengadukan suhu rendah. Garam 

yang ditambahkan dapat berupa ammonium sulfat, natrium sulfat, natrium fosfat 

dan sebagainya tergantung pada jenis enzim. 

Menurut Suhartono (1989), ammonium sulfat lebih disukai karena 

kelarutannya tinggi, harga relatif murah dan umumnya tidak mempengaruhi 

struktur protein. Konsentrasi garam ammonium sulfat yang ditambahkan akan 
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mempengaruhi kelarutan protein. Pada konsentrasi rendah, ion-ion garam akan 

mengelilingi molekul protein dan mencegah bersatunya molekul-molekul ini, 

sehingga protein melarut. Peristiwa ini disebut salting in. Pada konsentrasi tinggi 

terjasi peningkatan muatan listrik di sekitar protein yang akan menarik mantel air 

dari koloid protein. Interaksi hidrofobik diantara semua molekul protein pada 

suasana ionik tinggi akan menurunkan kelarutan protein. Peristiwa ini disebut 

salting out. Salting out  dengan garam ini dapat digunakan untuk memisahkan 

protein dari komponen terlarut lainnya. Seringkali penggumpalan dengan cara 

salting out dilakukan pada suhu rendah (4 oC). Enzim yang telah menggumpal 

dipisahkan dari supernatan dengan menggunakan sentrifus. 

Menurut Davidson dan Sittman (1999), penambahan ammonium sulfat 

berpengaruh terhadap protein yang terendapkan selama proses pemurnian. Ion-

ion garam ammonium sulfat akan berkompetisi dengan protein untuk menarik 

molekul air. Ion-ion garam memiliki kelarutan lebih besar dibandingkan protein 

sehingga ion garam akan menarik molekul air dari protein enzim. Protein-protein 

enzim akan berinteraksi membentuk gumpalan dan mengendap. Proses ini 

dilakukan pada suhu rendah (4oC) sehingga protein akan mengendap tanpa 

terdenaturasi. 

 

   

 

Gambar 2.4 Proses Salting Out Menggunakan Ammonium Sulfat  

(Campbell, 1999) 

 

Garam yang tersisa pada endapan enzim dipisahkan dengan dialisis 

(McKee and McKee, 2003). Dialisis merupakan proses pemisahan molekul yang 

lebih besar melalui membran semipermeabel. Pada proses ini terjadi 

perpindahan ammonium sulfat yang mempunyai berat molekul lebih kecil dari 

sampel menuju larutan buffer. Pada waktu garam bergerak melalui pori-pori 

membran, garam teradsorpsi pada permukaan membran dan selanjutnya 

bergerak dari sisi membran satu ke sisi membran yang lain. Difusi garam terjadi 
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karena adanya gradien konsentrasi. Perbedaan kecepatan difusi melalui 

membran terjadi karena adanya perbedaan ukuran molekul sehingga 

menyebabkan garam terpisah dari protein (Sundin, 2008). 

Dialisis dihentikan apabila semua garam ammonium sulfat telah keluar 

dari membran dengan mengujinya menggunakan tiga tetes BaCl2 0,1 M dan 3 

tetes HCl 0,1 M ditambahkan ke dalam larutan buffer yang ada di luar kantung 

selofan. Ion-ion sulfat (SO4
2-) akan membentuk endapan putih BaSO4 sesuai 

reaksi berikut (Sundin, 2008) : 

 

 (NH4)2SO4 + BaCl2   Ba SO4 + NH4Cl 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Skema Kerja Dialisis (Campbell, 1999) 

 

 


