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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Edamame 

     Edamame (Glycine max(L.) Merrill) atau yang biasa disebut sebagai kedelai 

Jepang merupakan jenis tanaman polong-polongan (leguminosa) yang bentuknya 

hampir sama dengan tanaman kacang kedelai, namun terdapat perbedaan yaitu 

ukuran edamame yang lebih besar dibandingkan dengan kacang kedelai biasa. 

Tanaman edamame merupakan tanaman semusim berupa semak tubuh tegak, 

berdaun lebat dengan beragam morfologi. Tinggi tanaman antara 20 sampai lebih 

dari 50 cm, dapat  bercabang sedikit atau banyak tergantung kultivar lingkungan 

hidupnya. Kultivar edamame yang pernah dikembangkan di Indonesia seperti 

Ocumani, Tsuronoko, Tsurumidori, Taiso dan Ryokkoh. Kultivar edamame yang 

pernah ditanam di Indonesia mempunyai bobot biji yang relatif sangat besar. 

Klasifikasi botani tanaman edamame adalah sebagai berikut (Yanti, 2010): 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo  : Polypetales 

Famili  : Leguminoceae 

Genus  : Glycine 

Spesies : max 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Edamame 
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     Edamame umumnya dikonsumsi setelah di-blanching di Negara-negara timur 

seperti Korea, Jepang dan Cina. Di Negara-negara barat, edamame umumnya 

dipasarkan dengan cara dibekukan atau dikalengkan. Edamame memiliki 

penampilan yang menarik karena warnanya yang hijau dan teksturnya yang lembut. 

Menurut Masuda (1991), keunggulan edamame dibandingkan kedelai biasa adalah 

adanya kandungan vitamin C sebesar 29 mg tiap 100 gram yang mampu memenuhi 

48% kebutuhan harian orang dewasa (berdasarkan diet 2000 kalori). Perbandingan 

gizi edamame dan kedelai segar dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Perbandingan Nilai Gizi Edamame dan Kedelai Segar per 100 gram 

Komponen Edamame Kedelai 
Air 61,6 gram 12,5 gram 

Protein 13,1 gram 30,2 gram 
Karbohidrat 11,9 gram 30,1 gram 

Lemak 6,3 gram 15,6 gram 
Abu 2,3 gram 4,9 gram 

Serat 4,5 gram 6,7 gram 
Vitamin C 29 mg - 

Sumber: Masuda (1991) 

     Edamame dapat dikonsumsi sebagai sumber protein nabati bagi tubuh dan 

menjadi salah satu alternatif untuk menggantikan protein hewani yang relatif lebih 

mahal. Namun ada beberapa faktor yang membatasi pemanfaatan nutrisi di 

dalamnya, faktor tersebut diantaranya adalah adanya kandungan senyawa 

antinutrisi seperti antitripsin dan tingginya kandungan asam fitat (Uebersax et al 

(1983) dalam Applewhite, 1988), sedangkan daya cerna merupakan faktor penting 

yang menentukan kualitas protein dalam suatu bahan. Selain itu, edamame yang 

proteinnya tidak melalui proses pemanasan memiliki daya cerna yang rendah. 

Menurut Muchtadi (1989) daya cerna protein adalah kemampuan protein dalam 

bahan pangan untuk dihidrolisis menjadi asam-asam amino oleh enzim-enzim 

pencernaan, di mana daya cerna protein tinggi berarti protein dapat dihidrolisis 

dengan baik menjadi asam-asam amino sehingga jumlah asam amino yang dapat 

diserap dan digunakan oleh tubuh tinggi. Sedangkan daya cerna protein rendah 

berarti protein sulit untuk dihidrolisis menjadi asam amino sehingga jumlah asam 
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amino yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh rendah karena sebagian besar 

akan dibuang oleh tubuh bersama feses. 

     Seperti halnya polong-polongan lain, biji edamame mentah sulit untuk dicerna 

tubuh, namun perlakuan pemanasan yang cukup dapat meningkatkan daya 

cernanya. Gomez Brenes et al.(1983) menyatakan bahwa daya cerna tertinggi dari 

beberapa tanaman polong didapatkan setelah direndam selama 8 sampai 16 jam 

dan dimasak pada 121°C selama 10 sampai 30 menit. Menurut Lahaye and Seve 

(2003), teknologi seperti penggilingan, ekstraksi dan ektrusi juga dapat 

meningkatkan daya cerna bahan berprotein, karena pengecilan ukuran partikel akan 

membuat komponen di dalamnya lebih mudah diakses oleh enzim pencernaan. 

 

2.2 Sari Edamame 

     Edamame merupakan golongan kedelai sehingga edamame dapat diolah 

menjadi minuman sari edamame seperti halnya kedelai. Minuman edamame kini 

mulai banyak diproduksi dan dijual di pasaran untuk dikonsumsi masyarakat. 

Menurut Susanto (1994), tahap-tahap pembuatan sari kedelai adalah sortasi, 

perendaman, blanching, ekstraksi, penyaringan dan pemasakan. 

 

2.2.1 Sortasi 

     Sortasi adalah pemisahan bahan pangan berdasarkan karakteristik fisik yang 

bisa diukur sehingga didapatkan bahan pangan yang seragam (Fellows, 2000). 

Tahap sortasi dimaksudkan untuk memisahkan biji dari tanah, kerikil, bagian batang 

dan daun kemudian diikuti dengan pencucian dalam air bersih (Susanto, 1994). 

 

2.2.2 Perendaman 

     Perendaman kedalai bertujuan untuk mengurangi keaktifan enzim lipoksigenase 

yang keberadaannya dapat menimbulkan bau langu pada kedelai. Pada tahap ini, 

kedelai direndam dalam larutan NaHCO3 0,5% selama 8-10 jam. NaHCO3 akan 

menciptakan suasana basa saat terlarut dalam air sehingga enzim lipoksigenase 

berkurang keaktifannya. Tahap perendaman harus diikuti dengan tahap blanching 

pada air mendidih (Susanto, 1994). 
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2.2.3. Blanching 

     Pengolahan sari kedelai secara konvensional akan menimbulkan bau dan rasa 

langu. Bau langu muncul setelah tercampurnya enzim lipoksigenase dengan lemak 

kedelai dan menghasilkan senyawa yang mudah menguap terutama etil fenil keton. 

Salah satu upaya untuk inaktivasi enzim ini adalah dengan perlakuan pemanasan 

pada air mendidih selama 5-15 menit sebelum penghancuran karena lipoksigenase 

sangat labil terhadap panas (Susanto, 1994). Kekurangan metode blanching adalah 

hilangnya komponen bahan pangan larut air seperti vitamin larut air (vitamin B dan 

vitamin C), karbohidrat seperti gula sederhana, protein larut air, pigmen, dan mineral 

(Estiasih dan Ahmadi, 2009).  

     Kedelai yang diblansing pada suhu 95ºC selama 11 menit dapat menginaktifkan 

antitripsin (Savage, et.al., 1995). Sedangkan menurut Charley (1982), pemanasan 

pada suhu 90ºC mampu menginaktifkan kerja enzim fitase sehingga menurunkan 

aktivitas asam fitat. 

 

2.2.4 Ekstraksi 

     Kedelai yang sudah di-blanching dimasukkan blender dan ditambahkan air panas 

(± 80ºC) dengan perbandingan volume edamame dan air 1 : 3 (Susanto, 1994). 

Ekstraksi atau penghancuran dimaksudkan untuk memperkecil ukuran bahan 

sehingga luas permukaan singgung antara bahan dengan pelarut semakin luas, 

sehingga ekstraksi protein dari bahan makin sempurna. Dengan adanya perlakuan 

ekstraksi atau penghancuran ini akan timbul bau yang tidak enak (langu). Terjadinya 

bau langu terutama muncul sewaktu dinding sel pecah pada proses ekstraksi, yakni 

ketika enzim lipoksigenase bersatu dengan substratnya yaitu asam lemak tak jenuh. 

Hal ini terjadi terutama bila ekstraksi dilakukan secara basah dengan air dingin 

(Winarno dan Rahman, 1974). 

     Semakin tinggi suhu dan semakin lama waktu ekstraksi menyebabkan 

pemisahan protein dari bahan makin sempurna. Penelitian Hayashi (2002) 

menunjukkan bahwa enzim lipoksigenase menjadi tidak aktif pada suhu tinggi, 

sekitar 65°-75°C pada tekanan rendah. Hal Sedangkan menurut Shurtleff and 

Aoyagi (1984), ekstraksi pada suhu 80ºC selama 5-10 menit baru dapat 

menginaktivasi enzim lipoksigenase dan mencegah timbulnya bau langu. Tetapi 
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ekstraksi lebih dari 10 menit pada suhu 121ºC akan menurunkan nilai nutrisi susu 

yang dihasilkan (Hackler, et. al., 1965). 

 

2.2.5 Penyaringan 

     Penyaringan dimaksudkan untuk memisahkan bahan-bahan terlarut dan tidak 

terlarut. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan kain saring (Smith and Circle, 

1972). Bubur kedelai disaring sambil diikuti penekanan dan hasilnya berupa sari 

kedelai. Penyaringan bertujuan untuk memisahkan filtrat kedelai sari serat kasarnya. 

Sebagian padatan dan nutrisi yang larut air akan larut dalam sari kedelai sementara 

yang tidak larut tetap tertinggal dalam ampas (Susanto, 1994). 

 

2.2.6 Penambahan Bahan Tambahan 

     Penambahan bahan tambahan dimaksudkan untuk meningkatkan cita rasa dari 

produk, serta mempertahankan kestabilan emulsinya. Bahan-bahan yang 

ditambahkan antara lain adalah gula, garam dan lesitin sebagai bahan pengemulsi. 

 

2.2.7 Pemasakan 

 Pemasakan dilakukan dengan memanaskan sari kedelai sampai mendidih. 

Proses pemasakan sari kedelai dapat meningkatkan nilai gizi dan kualitas protein 

kedelai, menginaktifkan antitripsin, mengurangi rasa langu pada sari kedelai, serta 

menambah umur simpan produk (Susanto, 1994).  

 

2.3 Bahan Tambahan 

2.3.1 Gula 

     Gula merupakan suatu karbohidrat sederhana yang paling banyak 

diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa padat. Menurut Sudarmadji (1982), 

senyawa sukrosa merupakan bahan pemanis yang paling banyak digunakan. 

Penggunaan gula sebagai pemanis juga mempengaruhi tekstur produk yang 

dihasilkan, meningkatkan viskositas serta menambah bobot rasa.  

     Rasa manis gula disebabkan oleh gugus hidroksilnya yaitu trihidroksi dan 

polihidroksi yang berasa manis (Sudarmadji, dkk., 1989). Menurut Penfield and 
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Campbell (1990), gula secara nyata mempengaruhi flavor melalui pencoklatan non 

enzimatis. Daya larut yang tinggi dari gula, kemampuan mengurangi keseimbangan 

kelembapan relatif dan mengikat air adalah sifat-sifat yang menyebabkan gula 

banyak dipakai dalam pengawetan bahan pangan (Buckle et al., 1987). 

 

2.3.2 Garam 

     Garam  khususnya garam dapur (NaCl) merupakan komponen bahan makanan 

yang penting. Penambahan garam pada bahan pangan berfungsi sebagai pengikat 

rasa dan aroma (Tressker, et. al., 1982). Makanan yang mengandung garam kurang 

dari 0,3% akan terasa hambar sehingga relatif tidak disujai (Winarno, 1992). 

 

2.3.3 Lesitin 

     Lesitin merupakan zat pengemulsi alamiah yang dapat diisolasi dari hewan 

maupun tumbuhan. Lesitin sebagai agen pengemulsi, satu bagian molekulnya 

bersifat hidrofilik dan mempunyai daya tarik terhadap air, sedang bagian lainnya 

bersifat hidrofobik dan memiliki afinitas terhadap minyak. Pengemulsi yang 

ditambahkan akan menyebabkan fase kontinyu memiliki viskositas tinggi dan 

menghasilkan lapisan tipis yang kuat secara mekanis, sehingga dapat meningkatkan 

kestabilan (Gamman and Sherington, 1994). Zat-zat pengemulsi menata dan 

mengarahkan dirinya pada daerah batas, antarmuka atau titik kontak antara dua zat 

yang tak saling larut, dan mengurangi sukar bergabungnya antar dua bahan 

(Hartomo dan Widyatmoko, 1992). Pemakaian lesitin selama produk disimpan akan 

mempertahankan viskositas, tekstur, mouthfeel, dan memperpanjang daya simpan 

(Winarno, 1992). 

 

2.4 Hidrolisis Protein 

     Hidrolisis protein pangan dilakukan untuk berbagai tujuan, yaitu memperbaiki 

karakteristik nutrisi, menghambat kerusakan, member tekstur, meningkatkan atau 

menurunkan kelarutan, menambah sifat pembusaan dan koagulasi, menambah 

kapasitas emulsi, mencegah interaksi yang tidak diinginkan, menghilangkan off-

flavour dan bau, dan menghilangkan racun atau bahan-bahan penghambat (Lahl & 

Braun, 1994). 
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     Menurut Fennema (1996), hidrolisis protein pangan menggunakan protease 

dapat mengubah sifat-sifat fungsional protein asalnya. Sifat fungsional protein 

didefinisikan sebagai sifat fisik dan kimia yang mempengaruhi perilaku protein dalam 

sistem pangan selama proses pengolahan, penyimpanan, persiapan, dan 

pemakaian. Hidrolisis secara luas oleh protease non spesifik seperti papain 

menyebabkan kelarutan lebih tinggi daripada protein yang sukar larut.  

     Giese (1994) menyebutkan protease mengkatalisis pemutusan ikatan peptida 

dan menghasilkan unit molekul lebih kecil atau peptida-peptida, dimana unit-unit 

yang lebih kecil ini akan lebih mudah larut. Kelarutan suatu peptida dianggap 

sebagai proporsi nitrogen yang yang terkandung dalam produk protein yang terlarut 

dalam kondisi spesifik. Kelarutan protein adalah sifat fungsional pertama yang 

biasanya ditentukan selama pengembangan uji bahan protein baru (Zayas, 1997). 

Kilara et.al. (1996) menyatakan, kelarutan merupakan indikasi perubahan struktur 

protein dan penggunaan istilah “kelarutan” digunakan dalam literatur protein pangan 

sebagai kriteria untuk menentukan perubahan konformasi protein. Secara umum 

diakui bahwa protein dengan nilai kelarutan tinggi mengindikasikan protein yang 

serbaguna dan potensial dalam sistem pangan. 

     Ada tiga perubahan yang terjadi pada hidrolisis ikatan peptida yaitu kenaikan 

jumlah gugus terionisasi (NH4
+, COO-) sehingga produk lebih bersifat hidrofilik, 

penurunan ukuran molekul rantai polipeptida sehingga sifat antigenisitas menurun 

tajam, dan perubahan struktur molekul membentuk struktur hidrofobik yang terbuka 

terhadap lingkungan berair (Mahmoud, 1994). Zayas (1997) menyatakan hal yang 

sama yaitu hidrolisis ikatan peptida dalam protein dapat meningkatkan jumlah gugus 

bermuatan dan sisi hidrofilik karena membukanya molekul protein, umumnya 

meningkatkan kelarutan dan menurunkan viskositas dan diamati dengan 

meningkatnya derajat hidrolisis.  

     Derajat hidrolisis atau pemutusan ikatan peptida yang terjadi pada protein dapat 

digambarkan oleh rasio amino nitrogen dan total nitrogen atau persen ikatan peptida 

yang terputus. Derajat hidrolisis digunakan dalam mengontrol proses sehingga 

dapat menentukan dengan jelas sifat-sifat hidrolisat seperti kelarutan, sifat 

fungsional dan rasa (flavor). Sifat fungsional intrinsik seperti viskositas, pembusaan 

dan emulsifikasi protein dapat dioptimasi dengan mengontorol proses (Peterson, 

1981). Ukuran rantai polipeptida yang dihasilkan dapat divariasikan dengan 
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−CHR’−CO−NH−CHR” + H2O → −CHR’−COOH + NH2−CHR”

mengatur rasio enzim terhadap substrat dan mengubah-ubah waktu dan suhu 

hidrolisis. Dasar proses hidrolisis enzimatis adalah pemutusan ikatan peptida oleh 

enzim dengan bantuan air, secara kimiawi digambarkan sebagai berikut (Peterson, 

1981): 

 

 

     Proses hidrolisis secara enzimatis dilakukan dengan melarutkan sejumlah 

tertentu bahan berprotein ke dalam air dan selanjutnya ditambahkan sejumlah 

tertentu enzim protease. Kondisi lingkungan hidrolisis seperti pH dan suhu diatur 

sesuai dengan lingkungan yang cocok bagi aktivitas enzim optimum. Hidrolisis 

dilakukan dalam waktu tertentu untuk mendapatkan produk sesuai karakteristik yang 

diinginkan. Untuk menghentikan proses dapat dilakukan dengan mengatur pH dan 

secara bersamaan mengatur temperatur karena sebagian enzim sensitif atau rusak 

terhadap panas (Cowan, 1983).  

     Produk yang proteinnya telah terhidrolisis memiliki tingkat kelarutan yang lebih 

tinggi, ditandai dengan menurunnyanya kadar protein terlarut, kadar N-amino, nilai 

cerna dan efisiensi protein. Kelarutan protein merupakan salah satu indikasi dari 

kualitas protein yang dihubungkan dengan manfaat protein dalam tubuh. Semakin 

tinggi protein terlarut berarti semakin banyak protein yang terurai menjadi peptida 

dengan berat molekul rendah dan asam amino bebas sehingga lebih mudah diserap 

dan digunakan oleh tubuh (Tillman, 1991). 

 
2.5  Protease 
 
     Enzim adalah suatu senyawa yang mengandung protein, yang secara alamiah 

terdapat dalam bahan hasil pertanian dan berfungsi sebagai bahan yang 

mempercepat suatu reaksi biokimia dalam bahan. Dengan adanya kerja enzim, 

maka proses metabolisme dalam suatu bahan akan berlangsung lebih cepat dan 

mengakibatkan perubahan pada komposisi bahan tersebut (Susanto, 2000). 

     Enzim protease menghidrolisis ikatan peptida dan polipeptida menghasilkan 

peptida berukuran lebih kecil dan asam amino. Banyak protease juga mempunyai 

aktivitas esterase. Enzim ini bersifat spesifik dan memiliki kisaran pH optimum (Hui, 

1991). 
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     Protease adalah enzim yang aplikasinya luas di bidang industri, antara lain 

industri detergent, kulit, sutra, keju, roti, sampai hidrolisis protein secara umum, 

sehingga enzim ini dipandang mempunyai nilai komersial yang tinggi. Enzim 

protease adalah biokatalisator yang bekerja sangat efisien dan tidak pernah 

diperlukan dalam jumlah banyak (Wibisono et al., 2003). Protease diklasifikasikan 

berdasar sumber asalnya (hewan, tumbuhan, mikroba), gerak katalitiknya 

(endopeptidase atau eksopeptidase), dan katalitik site (aktif site) alami. Berdasar 

perbedaan sisi aktif, residu katalitik dan struktur tiga dimensi, empat kelompok 

protease utama yang diakui adalah serine, thiol, aspartic dan metalloprotease. 

Kelompok protease serine terdiri dari kemotrypsin dan subtilisin yang sangat penting 

dalam produk industri. Beberapa protease komersial meliputi pankreatin, papain, 

dan beberapa protease dari B. Amyloquefaciens, A. oryzae, Streptomyces, dan P. 

duponti (Whitehurst dan Law, 2002). 

     Klasifikasi yang diusulkan Hartley (1960) dalam Winarno (2010) enzim protease 

dapat dibagi menjadi empat golongan berdasarkan sifat-sifat kimia dari lokasi aktif 

sebagai berikut: 

a. Enzim protease serin yang artinya mempunyai residu serin dalam lokasi aktifnya. 

Semua enzim tersebut bersifat endopeptidase. Enzim yang termasuk golongan 

ini ialah tripsin, kimotripsin, elastase, dan subtilin. 

b. Enzim protease sulfihidril yang artinya mempunyai residu sulfihidril pada lokasi 

aktif. Enzim ini dihambat oleh senyawa oksidator, alkilator,dan logam berat. 

Yang termasuk golongan protease ini ialah protease dari tanaman dan mikroba 

misalnya papain, fisin, dan bromelin. 

c. Enzim protease metal, yaitu enzim yang keaktifannya tergantung pada adanya 

metal, biasanya terdapat hubungan stoikiometrik, yaitu satu mol metal permol 

enzim. Metal tersebut dapat terdiri dari Mg, Zn, Co, Fe, Hg, Ni, dan sebagainya. 

Enzim tersebut dihambat oleh EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid) yang 

dapat mengkelat metal sehingga keaktifan enzim hilang. Contoh enzim yang 

termasuk golongan ketiga ini adalah karboksi peptidase A untuk beberapa 

aminopeptidase. 

d. Enzim protease asam, yaitu enzim yang pada lokasi aktifnya terdapat dua gugus 

karboksil. Keaktifannya dapat dihambat atau dicegah oleh r-
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bromofenasilbromida. Enzim yang termasuk golongan empat ini adalah pepsin, 

renin, dan protease kapang. Enzim tersebut aktif hanya pada pH rendah. 
     Enzim protease terdapat pada semua organisme, dari prokariot hingga eukariot 

bahkan virus. Enzim ini berperan dalam berbagai reaksi fisiologis pada mahkluk 

hidup. Enzim protease dapat ditemukan pada sistem pencernaan manusia maupun 

hewan, dan dihasilkan oleh mikroorganisme. Enzim protease juga terdapat pada 

tumbuh-tumbuhan, misalnya pada tanaman papaya, nanas, lateks pohon ara, 

maupun kacang-kacangan. Protease yang terdapat pada kedelai merupakan 

protease golongan serin dan sistein. Pada kacang jenis kedelai terdapat enzim 

protease dengan konsentrasi 2,35 mg/ml atau 0,23% (Akhtaruzzaman et.al, 2012). 

 
2.6 Enzim Papain 

     Papain merupakan enzim yang dapat diisolasi daribuah pepaya mentah dengan 

mengiris permukaan buah, mengumpulkan getahnya dan dilanjutkan dengan 

pengeringan menggunakan sinar matahari atau alat pengering. Leung (1996) 

menyebutkan bahwa kualitas dan aktivitas papain kasar sangat bervariasi 

tergantung pada proses pengeringan, Pengeringan dalam waktu singkat pada 

temperatur di bawah 50ºC menghasilkan produk yang lebih bersih dan lebih aktif. 

Aktivitas proteolitik papain juga dipengaruhi oleh jenis buah, umur buah dan 

penanganan pasca panennya (Muhidin, 2000). Buah pepaya berumur tiga bulan 

setelah berbunga atau tepat sebelum pektin hadir akan menghasilkan papain yang 

paling baik. 

     Berdasarkan sifat-sifat kimianya, papain digolongkan sebagai protease sulfhidril 

(Muchtadi et al., 1992). Papain adalah protein sederhana berupa sebuah rantai 

tunggal polipeptida yang terdiri dari 212 residu asam amino dengan sistein-25 

tempat gugus aktif tiol (-SH) esensial. Papain mempunyai titik isoelektrik pada pH 

8,75 dan berat molekul 21.000-23.700 dalton, mengandung unsur sulfur 1,2% 

(Leung, 1996). Asam amino penyusun papain terdiri dari lisin, histidin, arginin, asam 

aspartat, asparagin, asam glutamate, glutamine, treonin, serin, prolin, glisin, alanin, 

valin, isoleusin, leusin, tirosin, fenilalanin, triptofan, dan sistein (Wirahadikusumah, 

1989).  
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yang luas dan tergantung pada substrat. Enzim papain sangat sensitif terhadap zat 

pengoksidasi seperti ion logam atau zat pengemulsi, dapat diaktifkan oleh zat 

pereduksi seperti sistein. Papain merupakan enzim hidrolase yaitu dapat 

mengkatalisis reaksi-reaksi hidrolisis suatu substrat (protein). Analisis difraksi sinar-

X menunjukkan bahwa molekul papain berbentuk seperti telur dengan ukuran 

36x36x48 Angstrom (Suhartono, 1992). 

     Kelebihan papain dibanding enzim protease yang lain adalah mempunyai kisaran 

pH optimum yang cukup luas yaitu antar 5.0-7.0 dan stabil pada kisaran suhu 50º-

70ºC. Papain menjadi tidak aktif pada suhu 75º-85ºC. Keaktifan enzim papain hanya 

menururun 20% pada pemanasan 70ºC selama 30 menit pada pH 7 (Winarno, 

1995). Inaktivasi enzim papain dapat dicapai dengan menaikkan suhu sampai 90-

105°C selama beberapa menit (Leung, 1996).  

     Aktivitas Enzim Papain dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain suhu, 

keasaman (pH), konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, senyawa penghambat, dan 

waktu inkubasi. 

1. Suhu 

Pada umumnya, semakin tinggi suhu, semakin naik laju reaksi kimia, baik 

yang tidak dikatalis maupun yang dikatalis oleh enzim. Pengaruh suhu 

terhadap enzim agak kompleks, misalnya pada suhu yang terlalu tinggi dapat 

mempercepat perusakan enzim, sebaliknya semakin tinggi suhu (dalam 

batas tertentu) maka akan semakin tinggi aktifitas enzim tersebut. Bila suhu 

masih naik terus, laju kerusakan enzim semakin tinggi (Winarno, 1995). 

Menurut Nelson and Cox (2001), pada reaksi enzimatik, kenaikan suhu 

meningkatkan energy kinetik molekul-molekul yang bereaksi sehingga 

mempercepat tumbukan antar molekul. Tumbukan yang sering terjadi akan 

mempermudah pembentukan kompleks enzim-substrat, sehingga produk 

yang akan terbentuk akan semakin banyak. Pada suhu optimum, tumbukan 

antara enzim dan substrat sangat efektif, sehingga pembentukan kompleks 

enzim-substrat semakin mudah dan produk yang terbentuk meningkat. Pada 

suhu yang terlalu tinggi, akan mempercepat kerusakan pada konformasi 

gugus aktif enzim sehingga mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan 

substrat dan aktivitas katalitik akan menurun (Muchtadi, 1992). Tiap-tiap 
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enzim mempunyai suhu optimum tertentu dimana pada suhu ini enzim 

mempunyai aktivitas yang paling tinggi (Martin, 1983).  

2. Keasaman (pH) 

Faktor pH lingkungan berhubungan dengan kestabilan dan daya ionisasi 

gugus aktif suatu enzim, dan akan mempengaruhi aktivitas enzim tersebut 

(Whittaker, 1994). Enzim memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap 

perubahan pH di lingkungannya. Pada umumnya enzim bersifat amfolitik, 

yang berarti enzim mempunyai konstanta disosiasi pada gugus asam mapun 

gugus basanya, terutama pada gugus residu terminal karboksil dan gugus 

terminal aminonya. Perubahan aktivitas enzim akibat perubahan pH 

lingkungan disebabkan terjadinya perubahan ionisasi enzim, substrat atau 

kompleks enzim-substrat. Enzim menunjukkan aktivitas maksimum pada 

kisaran pH optimum. Pada kisaran pH yang ekstrim, baik asam maupun 

basa, terjadi inaktivasi yang irreversible. Pada kisaran pH selebihnya masih 

dapat terjadi inaktivasi, tetapi bersifat reversible. Pengaturan pH ini penting 

untuk mendapatkan keaktifan enzim yang maksimal (Winarno, 1986) 

3. Konsentrasi enzim 

Semakin tinggi konsentrasi enzim yang ditambahkan akan meningkatkan 

kecepatan reaksi sampai pada batas tertentu. Selanjutnya kecepatan reaksi 

akan konstan dengan penambahan konsentrasi enzim disebabkan 

substratnya telah terikat semua pada gugus aktif enzim atau lebih bereaksi 

dengan enzim (Reed, 1975) 

4. Konsentrasi substrat 

Kusnawidjaya (1999) menyatakan bahwa apabila konsentrasi substrat sangat 

kecil maka reaksi yang ditentukan oleh substratnya sehingga tercapai 

keseimbangan antara kecepatan reaksi dan konsentrasi substrat. Tetapi 

apabila substrat dalam keadaan berlebih, maka reaksi tergantung pada 

jumlah enzim yang ada. Pada umumnya, kecepatan hidrolisis dari suatu 

reaksi sangat tergantung pada konsentrasi substrat, dimana semakin tinggi 

konsentrasi substrat, reaksi semakin cepat hingga mencapai kecepatan yang 

tetap. 
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5. Kadar air dan Aw 

Kadar air bahan sangat mempengaruhi laju reaksi enzimatis. Pada kadar air 

bebas yang rendah menjadi halangan sehingga difusi baik enzim atau 

substrat terhambat. Akibatnya hidrolisis hanya terdapat pada bagian substrat 

yang langsung berhubungan dengan enzim. 

6. Senyawa Penghambat 

Senyawa-senyawa yang bersifat menghambat aktifitas enzim dapat berupa 

senyawa organik, anorganik, ion logam dan lain sebagainya. Jenis-jenis zat 

penghambat aktifitas enzim papain diantaranya pelarut-pelarut tiol, asam 

halogen atau amida halogen dan N-etil-malemida. Sifat penghambat dari 

senyawa tersebut bersifat stabil (irreversibel). Secara menyeluruh, papain 

dapat dihambat bila gugus tiol yang essensial dialkilasi oleh iodoasetimida 

atau klorometil keton turunan dari N-tosil-L-phenilalanin dan N-tosil-L-lisin 

(Shaw, 1970). 

7. Waktu inkubasi 

Waktu inkubasi adalah waktu kontak antara enzim dengan substrat. Semakin 

lama waktu inkubasi menyebabkan daya kerja enzim untuk melakukan 

proses hidrolisis semakin panjang. Lama inkubasi berpengaruh terhadap 

hasil hidrolisis, dimana makin lama proses hidrolisis, makin banyak enzim 

yang berdifusi ke dalam substrat sehingga produk yang dihasilkan makin 

besar pula. Pada batas tertentu peningkatan lama hidrolisis tidak akan 

menambah jumlah produk disebabkan karena substratnya sudah habis atau 

terjadi penghambatan umpan balik dari produknya (Whitaker, 1994). 


