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ABSTRACT 

 

Laccase Trichoderma asperellum LBKURCC1 an oxidoreductase enzyme with the 

ability to oxidize various phenolic groups using oxygen as an electron acceptor. Laccase 

activity can be affected by pH and temperature. In this study, the determination of 

fractionated laccase activity was investigated in order to obtain higher laccase activity 

than crude extract activity. Determination of laccase activity was carried out using a 

spectrophotometer with a wavelength of 420 nm. The results the highest activity was 

obtained at pH 5,5 and a temperature of 60⁰C. 
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ABSTRAK 

 

Lakase Trichoderma asperellum LBKURCC1 merupakan jenis enzim oksidoreduktase 

dengan kemampuan mengoksidasi berbagai gugus fenolik menggunakan oksigen 

sebagai akseptor elektron. Aktivitas lakase dapat dipengaruhi oleh pH dan suhu. Dalam 

penelitian ini, penentuan aktivitas lakase hasil fraksinasi diteliti agar mendapatkan 

aktivitas lakase lebih tinggi dari aktivitas ekstrak kasar. Penentuan aktivitas lakase 

dilakukan menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 420 nm. Hasil uji 

diperoleh aktivitas tertinggi pada pH 5,5 dan suhu 60⁰C. 
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PENDAHULUAN  

Lakase yang digunakan lebih banyak 

dihasilkan dari mikroorganisme. Salah 

satunya yaitu jamur karena 

mikroorganisme dapat berkembangbiak 

dengan cepat. Pertumbuhan 

mikroorganisme relatif mudah diatur 

dan jumlah enzim yang dihasilkan 

tinggi, sehingga lebih ekonomis 

digunakan untuk industri karena lebih 

stabil. Lakase lebih  banyak dihasilkan 

dari jamur (Mulyawan et al., 2019). 

Salah satu jamur yang berpotensi 

menghasilkan lakase adalah jamur T. 

asperellum (Waluyo, 2004). 

Sebelumnya, laboratorium biokimia 

telah mengisolasi jamur T. asperellum 

dari tanah perkebunan coklat di Riau. T. 

asperellum dan telah diidentifikasi 

secara molekuler membuktikan bahwa 

isolat tersebut adalah T. asperellum 

(Nugroho et al., 2008). T. asperellum 

merupakan salah satu koleksi 

Laboratorium Riset Enzim, Fermentasi 

dan Biomolekuler FMIPA Universitas 

Riau yang diberi nama T. asperellum 

LBKURCC1. Penelitian ini 

menggunakan enzim hasil pengendapan 

amonium sulfat 0-20% karena pada 

penelitian sebelumnya diperoleh 

aktivitas lakase tertinggi pada fraksi 0-

20% dengan nilai sebesar 0,030 U/mL. 

Lakase T. asperellum  LBKURCC1 

hasil pengendapan 0-20% amonium 

sulfat dinamakan LHP.  

Aktivitas enzim sangat rentan 

pengaruhnya terhadap faktor pH dan 

suhu. Setiap enzim memiliki pH 

optimum yang berbeda-beda (Ilmi & 

Kuswytasari, 2013). pH akan 

mempengaruhi aktivitas enzim terhadap 

konformasi enzim dan sisi aktif serta 

suhu akan mempengaruhi aktivitas 

enzim dengan terjadinya denaturasi 

terhadap enzim.  

Aktivitas lakase T. asperellum 

LBKURCC1 ekstrak kasar terhadap pH 

dan suhu lebih rendah dibandingkan 

aktivitas LHP dan setelah pengendapan 

diharapkan mampu membuktikan 

bahwa aktivitas LHP lebih tinggi 

dibandingkan dengan aktivitas ekstrak 

kasar lakase. Agar dapat melihat 

perbedaan aktivitas lakase ini, maka 

perlu dilakukan pengaruh variasi pH 

dan suhu terhadap aktivitas lakase hasil 

fraksinasi. Rentang pH yang digunakan 

adalah pH 4,5-8,0 bufer asetat dan bufer 

fospat dengan interval pH 0,5 (Siswanto 

et al., 2007) suhu ruang ± 30⁰C (Mani 

et al., 2018). Variasi suhu 30-70⁰C 

dengan interval 10⁰C (Mahiroh, 2018). 
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METODE PENELITIAN  

a. Alat dan Bahan  

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Autoclave 

AllAmerica model 1925/KY-23D, 

waterbath (Sibata waterbath WK-24), 

pipet mikro (Socorex Acura 825), oven 

(Fisher Scientific mode 655F), 

spektrofotometer UV/Vis (Genesys 10S 

UV-Vis), blue tip, timbangan analitik 

(KERN ABJ-NM/ABS-N), pH meter, 

termometer dan alat-alat gelas 

laboratorium lainnya yang digunakan 

sesuai prosedur kerja.  

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah alcohol 70%, 

aluminium foil, akua demineralisasi 

(akua DM), ABTS (2,2’-azinobis-3-

etilbenzothiazoline-6-asam sulfonat) 

(TCI, Cat. No.A2166), bufer asetat 0,05 

M (pH 4,5; 5,0 dan 5,5), bufer pospat 

0,05 M (pH 6,0; 6,5; 7,0; 7,5 dan 8,0), 

CH3COOH, CH3COONa (Merck, Cat. 

No.1.06268.0250), Na2HPO4, 

NaH2PO4.H2O, HCl, NaOH dan bahan 

kimia lain yang digunakan sesuai cara 

kerja. 

 

b. Pengaruh variasi pH terhadap 

aktivitas LHP dan uji aktivitas 

lakase 

Penentuan aktivitas lakase dilakukan 

dengan variasi pH bufer, yaitu bufer 

asetat (pH 4,5; 5,0; 5,5) dan pospat (pH 

6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0) dengan 

konsentrasi bufer 0,05 M. Setiap pH 

menggunakan kontrol yang berbeda. 

Aktivitas enzim diukur menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis Thermo 

Scientific Genesys 10 S  dengan panjang 

gelombang 420 nm menggunakan 

ABTS (2,2’-azinobis-3-

etilbenzothiazoline-6-asam sulfonat) 

sebagai substrat pada suhu ± 30⁰C. Pada 

penentuan aktivitas enzim terhadap 

variasi pH, bufer sebanyak 1000 μL 

sebagai blanko. Sebanyak 900 μL 

larutan bufer asetat 0,05 M pH 4,5 dan 

100 μL larutan ABTS 50 mM sebagai 

kontrol dimasukkan ke dalam kuvet. 

Kemudian dihomogenkan dan diukur 

absorbansinya pada interval waktu 0, 5 

dan 10 menit. Adapun sebagai sampel, 

sebanyak 800 μL bufer asetat 0,05 M 

pH 4,5, 100 μL larutan ABTS 50 mM 

dan 100 μL enzim dimasukkan ke 

dalam kuvet. Campuran dihomogenkan, 

diukur absorbansinya dengan cara dan 

pada interval waktu yang sama. Hal 

yang sama dilakukan sebanyak tiga kali 

pengulangan dan hal yang sama juga 

dilakukan dengan cara dan interval 
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waktu yang sama menggunakan variasi 

bufer asetat pH (5,0; 5,5) dan bufer 

pospat pH (6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0).  

 

c. Pengaruh variasi suhu terhadap 

aktivitas LHP dan uji aktivitas 

lakase 

Pengaruh variasi suhu (30⁰C, 40⁰C, 

50⁰C, 60⁰C dan 70⁰C) terhadap LHP. 

Pengukuran aktivitas LHP dengan 

variasi suhu dilakukan dengan mengatur 

suhu sesuai yang diinginkan (30⁰C) 

pada waterbath terlebih dahulu. Setelah 

suhu konstan (30⁰C), sampel (ABTS 

100 μL , bufer pH 5,5; 0,05 M 800 μL) 

dan kontrol (ABTS 100 μL dan bufer 

pH 5,5; 0,05 M 900 μL) pada tabung 

reaksi diinkubasi selama 30 menit. 

Setelah inkubasi 30 menit, pada tabung 

reaksi larutan sampel ditambahkan LHP 

sebanyak 100 μL). Uji aktivitas LHP 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

Thermo Scientific Genesys 10S  dengan 

panjang gelombang 420 nm 

menggunakan pH 5,5 yang merupakan 

pH optimum. Bufer pH 5,5 sebanyak 

1000 μL sebagai blanko. Larutan 

sampel dan kontrol pada tabung reaksi 

setelah inkubasi, dipindahkan ke dalam 

kuvet dan dihomogenkan kemudian 

diukur absorbansinya pada interval 

waktu 0, 5 dan 10 menit. Hal yang sama 

dilakukan dengan pengulangan 

sebanyak tiga kali dan hal yang sama 

juga dilakukan untuk suhu (40⁰C, 50⁰C, 

60⁰C dan 70⁰C) menggunakan cara dan 

interval yang sama. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Pengaruh pH Terhadap Aktivitas 

LHP  

 Penentuan pH LHP dilakukan 

dengan variasi pH bufer asetat (pH 4,5-

5,5) dan pospat (pH 6,0-8,0) pada 

interval pH 0,5 menunjukkan variasi 

aktivitas yang berbeda seperti terlihat 

pada Gambar1. dan Tabel 1. 

 
Gambar 1. Aktivitas LHP terhadap pengaruh variasi pH 
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Tabel 1. Hasil pengaruh variasi pH terhadap aktivitas LHP 

No pH Aktivitas enzim (U/L) 

1 4,5 12,04  

2 5,0 14,41  

3 5,5 30,56  

4 6,0 0,93  

5 6,5 11,11  

6 7,0 0,00  

7 7,5 10,19  

8 8,0 0,00  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

aktivitas LHP T. asperellum meningkat 

dari pH 4,5 hingga pH 5,5 dengan nilai  

sebesar 30,56 U/L. Hasil penelitian ini 

juga sesuai dengan hasil yang diperoleh 

oleh Mahiroh (2018). Ketika pH 

ditingkatkan lebih tinggi aktivitas 

lakase menurun. Aktivitas LHP 

fluktuasi pada rentang pH 6,0-8,0 (6,0;   

 

6,5; 7,0; 7,5 dan 8,0). Aktivitas tertinggi 

enzim lakase ditunjukkan pada pH 5,5. 

  

b. Pengaruh Suhu Terhadap 

Aktivitas LHP 

Penentuan suhu LHP dilakukan pada 

rentang suhu 30-70⁰C dengan interval 

10⁰C. Menunjukkan aktivitas lakase 

seperti terlihat  pada Gambar 2. dan 

Tabel 2.  

 
Gambar 2. Aktivitas LHP terhadap pengaruh variasi suhu 
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Tabel 2. Hasil pengaruh variasi suhu terhadap aktivitas LHP 

No Suhu (⁰C) Aktivitas enzim (U/L) 

1 30 17,59  

2 40 6,48  

3 50 18,52  

4 60 42,13  

5 70 28,70  

 

Pada umumnya pengaruh pH dan suhu 

terhadap aktivitas enzim menghasilkan 

peningkatan sebelum keadaan optimum 

dan aktivitas enzim menurun setelah 

melewati keadaan optimum. Hasil 

penelitian pada umumnya juga 

menghasilkan pH optimum di bawah 

pH 6,0 dan optimum pada suhu di 

bawah suhu 50⁰C. Menurut Palonen et 

al., (2003), optimum pada pH 3,0-6,0 

dan optimum pada suhu 30-50⁰C. Hal 

yang sedikit berbeda pada penelitian ini 

untuk lakase T. asperellum 

LBKURCC1. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa aktivitas LHP T. 

asperellum terus meningkat hingga 

suhu 60⁰C dengan nilai aktivitas enzim 

sebesar 42,13 U/L. Ketika suhu 

ditingkatkan lebih tinggi aktivitas 

lakase menurun. Aktivitas LHP sedikit 

rendah pada suhu 40⁰C.  

 Lakase dapat diproduksi dari jamur 

adalah Trichoderma asperellum. 

Perubahan pH lingkungan 

mengakibatkan aktivitas enzim 

mengalami perubahan. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah 

aktivitas lakase meningkat dari pH 4,5 

hingga mencapai pH 5,5 dengan nilai 

aktivitas enzim  sebesar 30,56 U/L dan 

aktivitas lakase menurun setelah 

melewati pH 5,5. Setelah melewati pH 

5,5, pada pH 6,5 dan 7,5 terjadi sedikit 

peningkatan aktivitas.  

 Ketika aktivitas lakase menurun, 

dapat disebabkan oleh adanya 

konformasi enzim yang menyebabkan 

perubahan muatan dan pengaruh ikatan  

Cu pada struktur lakase yang tidak 

terikat secara maksimal ketika proses 

katalisis. Hal ini diindikasikan melalui 

terbentuknya warna putih pada larutan 

sampel saat uji aktivitas lakase. Pada 

pH 6,0; 7,0 dan 8,0 aktivitas LHP 

sedikit meningkat,  disebabkan oleh 

pengaruh ikatan Cu pada struktur lakase 

yang terikat secara maksimal ketika 

melakukan proses katalisis serta 

dipengaruhi juga oleh perubahan 

konformasi enzim. Irshad et al., (2011), 
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menyatakan bahwa tinggi rendahnya 

aktivitas suatu enzim dapat ditentukan 

oleh jenis spesies penghasil lakase, 

sehingga menentukan urutan asam 

amino penyusun lakase.  

 Aktivitas enzim juga rentan terhadap 

pengaruh suhu. Aktivitas LHP yang 

diperoleh terhadap variasi suhu, 

aktivitas semakin meningkat hingga 

mencapai suhu 60⁰C dengan nilai 

aktivitas sebesar 42,13 U/L. Hasil 

penelitian ini juga sesuai dengan hasil 

yang diperoleh oleh Rosetaati (2017). 

Aktivitas LHP menurun setelah 

mencapai suhu 60⁰C. Pada kurva variasi 

suhu, pada suhu 40⁰C mengalami 

sedikit penurunan aktivitas LHP. Hal ini 

disebabkan karena Cu pada struktur 

lakase tidak terikat secara  maksimal 

dengan Cu lainnya. Peristiwa ini 

diindikasikan dengan terbentuknya 

warna putih saat pengujian aktivitas 

LHP.   

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan maka dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa aktivitas LHP 

semakin meningkat hingga pH 5,5 

dengan nilai sebesar 30,56 U/L dan 

aktivitas LHP menurun setelah 

melewati pH 5,5 serta aktivitas LHP 

semakin meningkat hingga suhu 60⁰C 

dengan nilai sebesar 42,13 U/L dan 

aktivitas LHP menurun setelah 

melewati  suhu 60⁰C.  
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