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ABSTRACT 

Cellulase enzymes are enzymes that have many benefits both in vitro and in vivo. In 

vitro, this enzyme is used as a biocatalyst for certain reactions in industry, while in vivo 

it can be used to convert cellulose waste into products of economic value. In this study, 

16 isolates were selected from 47 endophytic bacterial isolates from the mangrove roots 

of Bruguiera sp, which are a collection of the Biochemistry Laboratory of FMIPA 

UNRI. The selection was carried out in selective solid media containing 1% carboxyl 

methyl cellulose (CMC). The results of the selection of 16 endophytic bacteria from 

mangrove roots Bruguiera sp in 1% selective medium CMC obtained 15 live isolates 

because they were able to produce extracellular cellulase enzymes and 1 non-living 

isolate. 
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ABSTRAK 

Enzim selulase adalah enzim yang memiliki banyak manfaat baik secara in vitro 

maupun in vivo. Secara in vitro, enzim ini digunakan sebagai biokatalisator untuk 

reaksi-reaksi tertentu di dalam industri, sedangkan secara in vivo dapat digunakan untuk 

merubah limbah selulosa menjadi produk yang bernilai ekonomis. Pada pada penelitian 

ini dilakukan seleksi 16 isolat dari 47 isolat bakteri endofit dari akar mangrove 

Bruguiera sp yang merupakan koleksi Laboratorium Biokimia FMIPA UNRI. Seleksi 

dilakukan dalam media padat selektif mengandung carboxyl methyl cellulose (CMC) 

1%. Hasil seleksi 16 bakteri endofit dari  akar mangrove Bruguiera sp di media selektif 

CMC 1% diperoleh 15 isolat yang hidup karena mampu menghasilkan enzim selulase 

ekstraselular dan 1 isolat  tidak hidup.  

 

Kata kunci : biokatalisator, selulase, mangrove. 
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PENDAHULUAN 

Mangrove adalah tumbuhan 

yang hidup di area pasang surut, pantai 

dan muara sungai berlumpur di daerah 

tropis maupun subtropis. Indonesia 

memiliki 27% luasan hutan mangrove 

yang ada di dunia yang setara dengan 

4,25 juta ha. Tumbuhan mangrove 

disebut sebagai tanaman halofit karena 

tumbuhan ini hidup di daerah dengan 

kadar garam tinggi seperti di pesisir 

pantai. Seperti diketahui bahwa 

ekosistem mangrove merupakan salah 

satu sumber berbagai mikroba yang 

mampu menghasilkan enzim dan 

molekul-molekul yang bermanfaat bagi 

kehidupan manusia, pertanian, 

perikanan, industri, dan bioremediasi, 

biokatalisator (Dourado et al., 2012). 

Salah satu diantara banyak mikroba 

yang terdapat pada tanaman mangrove 

adalah bakteri halofilik. Kelebihan 

bakteri halofilik ini adalah 

kemampuannya yang dapat tumbuh di 

kadar garam tinggi, sehingga dapat 

mengurangi resiko kontaminasi dan 

mudah tumbuh dengan kebutuhan 

nutrisi yang sederhana. Kelebihan ini 

membuat bakteri halofilik memiliki 

potensi yang tinggi untuk dimanfaatkan.  

Pemanfaatan bakteri ini salah 

satunya sebagai penghasil enzim 

hidrolitik seperti amilase, protease, 

selulase dan lipase yang memiliki nilai 

potensial sebagai enzim yang digunakan 

secara komersial. Menurut Madigan dan 

Marss (1997) pemanfaatan enzim 

hidrolase, yang diisolasi dari bakteri 

ekstrimofil sebagai katalis reaksi kimia 

dalam proses industri semakin 

meningkat. Hal ini karena enzim yang 

dihasilkan oleh mikroorganisme pada 

umumnya akan terdenaturasi pada 

kondisi ekstrim seperti kadar garam 

yang tinggi.  

Isolasi bakteri endofit  dari 

ekosistem mangrove khususnya dari 

akar mangrove Bruguiera sp telah 

dilakukan oleh Friska pada tahun 2019. 

Sampel diambil di daerah Dermaga Sei 

Pakning dan Pantai Tenggayun, 

Kabupaten Bengkalis, Riau. Friska 

berhasil mengisolasi 95 isolat bakteri 

endofit dari akar mangrove daerah 

Bengkalis yang terdiri dari dua spesies 

tanaman mangrove diantaranya 

Bruguiera sp sebanyak 47 isolat dan 

Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob 

sebanyak 48 isolat. Beberapa hasil 

penelitian menyatakan bahwa bakteri 

endofit dari tanaman mangrove ini ada 

yang berpotensi menghasilkan beberapa 

enzim. Seperti hasil penelitian dari Rori 

et al pada tahun 2019 berhasil 

mengisolasi  bakteri endofit dari 

tumbuhan mangrove A. marina, 4 isolat 

menghasilkan enzim amilase, 6 isolat 

menghasilkan enzim protease, 1 isolat 

menghasilkan enzim selulase dan 2 

isolat menghasilkan enzim gelatinase. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

  Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah autoklaf Electric 

Model No. 25X (Winconsin Aluminium 

Foundry Co. Inc., Monitowoc), pH 

meter  F1 83141 (HANNA), incubator 

(Memmert), dan peralatan umum 

laboratorium lainnya sesuai dengan 

prosedur kerja. 

 Bahan-bahan yang digunakan 

adalah Nutrien Agar (NA) (Cat. No 

1.05450.0500), CMC, MgSO4.7H2O, 

KNO3, KH2PO4, FeSO4.7H2O, 

CaCl2.2H2O, agar batang, dan bahan-

bahan lain sesuai dengan prosedur kerja. 
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b.  Mikroorganisme  yang 

digunakan 

 Mikroorganisme yang digunakan 

yang digunakan dalam penelitian 

berjumlah 16 isolat bakteri endofit dari 

akar tanaman mangrove Bruguiera sp  

yang terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kode isolat bakteri endofit dari 

akar tanaman mangrove   

No Kode Isolat 

1 LBKURCC324 

2 LBKURCC325 

3 LBKURCC326 

4 LBKURCC327 

5 LBKURCC328 

6 LBKURCC329 

7 LBKURCC330 

8 LBKURCC331 

9 LBKURCC356 

10 LBKURCC357 

11 LBKURCC358 

12 LBKURCC359 

13 LBKURCC360 

14 LBKURCC361 

15 LBKURCC362 

16 LBKURCC363 

c.   Rancangan Penelitian  

  Adapun rancangan penelitian ini 

adalah seleksi 16 isolat bakteri endofit 

penghasil enzim selulase dimulai dari 

peremajaan bakteri di media Nutrient 

Agar miring steril, selnjutnya bakteri 

hasil peremajaan diseleksi 

menggunakan media selektif untuk 

selulase.  

 

d.  Prosedur Penelitian 

 Nutrient Agar miring di 

disterilisasi menggunakan autoklaf 

dengan tekanan 15 lb, suhu 121 ºC 

selama 20 menit,  Isolat bakteri (16 

isolat) endofit yang akan diremajakan 

ini diambil satu ose dari stok isolat 

secara aseptis, selanjutnya 

diinokulasikan ke dalam media agar 

miring dan selanjutnya diinkubasi pada 

suhu 37 ºC selama 24 jam.  

 Media padat selektif dengan 

komposisi, KNO3 0,075 g, K2HPO4 

0,002 g, CaCl2.2H2O 0,004 g, 

MgSO4.7H2O 0,020 g, FeSO4.7H2O 

0,002 g, CMC 1 g, agar batang 1,500 g, 

dan dilarutkan dalam 100 mL buffer 

fosfat 0,05 M pH 7 kemudian 

disterilisasi dengan autoklaf tekanan 15 

lb, suhu 121 ºC selama 20 menit. Media 

ini kemudian dituangkan ke dalam 

pertridish dan dibiarkan ± 12 jam, 

apabila tidak ada kontaminasi maka 

media ini dapat digunakan untuk seleksi 

isolat penghasil enzim selulase. Isolat 

bakteri yang sudah diremajakan, 

diinokulasikan masing-masing keatas 

media padat selektif didalam petridish 

dan diinkubasi pada suhu 37ºC selama 

24 jam. Isolat-isolat bakteri yang hidup 

pada media ini adalah bakteri yang 

mampu menghasilkan enzim selulase. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil 

Seleksi isolat bakteri endofit 

selulase dari hasil isolasi dari akar 

mangrove Bruguiera sp dilakukan 

dengan menginokulasi isolat kedalam 

media padat CMC 1%. Isolat yang 

berpotensi menghasilkan enzim selulase 

akan hidup di media tersebut dimana 

dari 16 isolat hanya terdapat 1 isolat 

yang tidak hidup seperti yang terlihat 

pada Gambar 1. dan Tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil Seleksi Bakteri Endofit 

Selulase. 

No Kode Isolat 
Isolat yang 

hidup 

1 LBKURCC324 + 

2 LBKURCC325 + 

3 LBKURCC326 + 

4 LBKURCC327 + 

5 LBKURCC328 + 

6 LBKURCC329 + 

7 LBKURCC330 + 

8 LBKURCC331 + 

9 LBKURCC356 + 

10 LBKURCC357 - 

11 LBKURCC358 + 

12 LBKURCC359 + 

13 LBKURCC360 + 

14 LBKURCC361 + 

15 LBKURCC362 + 

16 LBKURCC363 + 

Catatan : (+) isolat yang hidup, 

sedangkan  (-) isolat yang tidak hidup. 

Satu isolat yang tidak tumbuh 

pada media padat CMC 1% adalah 

isolat dengan kode B-10 sedangkan 15 

isolat lainnya tumbuh. Isolat yang 

tumbuh pada media padat selektif ini 

diduga menghasilkan enzim selulase. 

 

 

 

 

Gambar 1.  Hasil seleksi bakteri endofit pada 
media padat CMC 1% untuk  isolat 
(LBKURCC360),(LBKURCC361),(LBKURCC36

2), (LBKURCC363). 

b. Pembahasan 

Seleksi isolat bakteri endofit 

penghasil selulase dilakukan secara 

kualitatif di media padat selektif yang 

mengandung carboxymethyl cellulose 

(CMC) 1%. Substrat CMC merupakan 

selulosa murni yang berbentuk 

amorphous sehingga aktivitas enzim 

selulase pada substrat CMC merupakan 

aktivitas enzim endo-1,4-β-glukanase. 

Endo-1,4-β-glukanase bekerja pada 

rantai dalam CMC menghasilkan 

oligosakarida atau rantai selulosa yang 

lebih pendek (Lynd, et al., 2002). 

Apabila isolat uji mampu hidup dalam 

media padat yang sumber karbonnya 

adalah  CMC maka isolat tersebut 

mampu mendegredasi CMC dengan 

mensekresikan atau menghasilkan 

enzim selulase.  CMC akan dihidrolisis 

oleh selulase menjadi glukosa dengan 

memutus ikatan β-1,4 glikosidik dari 

CMC dan selanjutnya glukosa ini 

digunakan sebagai sumber karbon untuk 

kelangsungan hidupnya. 

Hasil seleksi isolat bakteri endofit 

dari akar mangrove Bruguiera sp dalam 

media padat selektif CMC 1 %, ternyata 

dari 16 isolat ada 15 isolat yang hidup 

dan 1 isolat tidak hidup 

(LBKURCC357). Isolat yang hidup 

diduga menghasilkan enzim selulase 

dan datanya dapat dilihat pada (Tabel 

2), dalam hal ini ditandai dengan 

keberadaan jumlah koloni pada media 

padat selektif untuk isolat yang hidup. 

Sedangkan isolat yang tidak hidup tidak 

terdapat koloni sel  bakteri pada media 

padat. Namun, selain melihat 

keberadaan koloni pada media padat 

selektif, uji kualitatif juga dapat 

dilakukan dengan melihat zona bening 

dengan pewarnaan menggunakan congo 

red.  
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KESIMPULAN  

Hasil seleksi enam belas (16) 

bakteri endofit dari  akar mangrove 

Bruguiera sp di  media selektif CMC 

1% hanya satu (1) isolat yang  tidak 

hidup dan lima belas (15) isolat tumbuh 

karena menghasilkan enzim selulase.  
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