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ABSTRACT 

 

The Laboratory of Enzyme, Fermentation and Biomolecular Research, Faculty of Mathematics 

and Natural Sciences, Riau University has a collection of endophytic bacterial isolates from 

Mangrove roots in Sei Pakning Jetty and Tenggayun Beach, Bengkalis Regency, Riau. This 

isolate is thought to have the potential to produce an area of enzyme, therefore this study aimed 

to select 28 isolates of cellulase-producing bacteria using 1% CMC selective solid media, while 

for the production of cellulase enzymes in liquid media. Testing of cellulase enzyme activity was 

carried out using the 3,5-Di Nitro Salissilic Acid (DNS) method. The enzyme activity data 

obtained were then tested statistically using the Duncan's Multiple Range Test (DMNRT) 

method at a significance level of 5% and Principal Component Analysis (PCA). The results of 

the selection of 28 isolates of endophytic bacteria from the roots of the Bengkalis Regency on 

1% CMC selective solid media obtained 26 isolates that were alive because they produced 

cellulase enzymes and 2 were dead. The highest cellulase activity of the 13 crude extracts tested 

was LBKURCC388 isolate (487±105) x 10-4 U/mL mangrove species Bruguiera sp. which is in 

cluster 1, and the lowest activity is isolate LBKURCC365 mangrove plant species Ceriops tagal 

(Perr.) C.B. Rob. with an activity value of (72±39) x 10-4 U/mL in the 4th cluster. 
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ABSTRAK 

 

Laboratorium Riset Enzim, Fermentasi dan Biomolekuler FMIPA Universitas Riau memiliki 

sejumlah koleksi isolat bakteri endofit dari akar Mangrove daerah Dermaga Sei Pakning dan 

Pantai Tenggayun, Kabupaten Bengkalis, Riau. Isolat ini diduga berpotensi menghasilkan enzim 

seluase, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan seleksi dari 28 isolat bakteri 

penghasil selulase menggunakan media padat selektif CMC 1%, sedangkan untuk produksi 

enzim selulasenya di dalam media cair. Pengujian aktivitas enzim selulase dilakukan dengan 

menggunakan metode 3,5-Di Nitro Salissilic Acid (DNS). Data aktivitas enzim yang diperoleh 

kemudian diuji secara statistik dengan metode Duncan’s Multiple Range Test (DMNRT) pada 

taraf signifikansi 5% dan Principal Component Analysis (PCA). Hasil seleksi 28 isolat bakteri 

endofit dari akar magrove Kabupaten Bengkalis pada media padat selektif CMC 1% diperoleh 26 

isolat yang hidup karena menghasilkan enzim selulase dan 2 yang mati. Aktivitas selulase 

tertinggi dari 13 ekstrak kasar yang diuji adalah dari isolat LBKURCC388 sebesar (487±105) x 

10-4 U/mL spesies tanaman mangrove Bruguiera sp. yang berada pada klaster 1, dan aktivitas 

terendah adalah isolat LBKURCC365 spesies tanaman mangrove Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob. 

dengan nilai aktivitas sebesar (72±39) x 10-4 U/mL pada klaster ke-4. 

 

 

 

Kata Kunci: aktivitas, enzim, mangrove, selulase. 

 

 

PENDAHULUAN 

Ekosistem mangrove terluas yang 

ada di Indonesia terdapat pada provinsi 

Riau, dengan luas mencapai 206.292,642 

hektar, khususnya di Kabupaten Bengkalis 

yang mempunyai luas mangrove 55.292,937 

hektar. Ekosistem mangrove memiliki 

kemampuan adaptasi yang khas untuk dapat 

hidup dan berkembang, yaitu pada kadar 

garam air yang tinggi, tanah yang kurang 

stabil dan adanya pasang surut air (Hafsar, 

2018). Mangrove merupakan ekosistem 

pesisir yang sangat produktif, dimana 

bakteri yang terdapat di kawasan ini, 

berperan aktif dalam biomineralisasi dan 

biotransformasi mineral (Wahdaniah, 2020). 

Salah satu penghasil enzim adalah 

bakteri. Bakteri yang hidup secara simbiosis 



 3 

 

mutualisme terhadap tanaman inangnya 

disebut endofit. Berbagai penelitian tentang 

komunitas bakteri endofit yang berasosiasi 

dengan tanaman telah berkembang cukup 

pesat karena mengingat pentingnya 

kontribusi komunitas bakteri ini dalam 

menghasilkan senyawa metabolit sekunder 

yang dapat digunakan sebagai agen 

pengendali hayati (Sulistiyani dan Meliah, 

2020). Kontribusi lain dari bakteri endofit 

yaitu hasil metabolis primernya berupa 

enzim dan produksi enzim dari bakteri ini 

juga lebih cepat dibandingkan enzim yang 

dihasilkan oleh tanaman dan hewan. Contoh 

enzim yang dihasilkan oleh bakteri endofit 

pada sedimen ekosistem mangrove secara 

ekstraseluler adalah enzim (proteolitik, 

amilolitik, lipolitik dan selulase) (Fiki et al., 

2020). 

Selulase adalah enzim yang mampu 

mendegradasi selulosa, terdiri dari 

3 komponen utama enzim yaitu Endo-β-

glukanase, Exo-β-glukanase dan β- 

glukosidase dapat bekerja secara sinergis 

dalam menghidrolisis selulosa menjadi 

glukosa (Karthika et al., 2020). Pada tahun 

2019 Friska berhasil mengisolasi 95 isolat 

bakteri endofit dari akar mangrove dari 

daerah Dermaga Sei Pakning dan Pantai 

Tenggayun, Kabupaten Bengkalis, Riau. 

Pada saat ini ke-96 isolat tersebut 

merupakan koleksi isolat Laboratorium 

Riset Enzim, Fermentasi dan Biomolekuler 

Jurusan Kimia FMIPA UNRI. Isolat tersebut 

diberi label dengan LBKURCC 324 s/d 418 

(48 isolat spesies tanaman Ceriops tagal 

(Perr.) C.B. Rob. dan 47 isolat spesies 

tanaman Bruguiera sp). Pada tahun 2020 

telah dilakukan seleksi dan uji aktivitas 

selulase 40 isolat dari 95 isolat bakteri 

endofitik ini, menggunakan media selektif 

Carboxymethyl cellulose (CMC).  

Lima puluh lima (55) isolat bakteri 

endofit lainnya belum dilakukan seleksi 

kemampuannya untuk menghasilkan 

selulase, oleh karena itu pada penelitian ini 

dengan menggunakan metode yang sama, 

dilakukan seleksi dan uji aktivitas selulase 

28 isolat dari 55 isolat yang ada. Seleksi 

dilakukan secara kualitatif menggunakan 

media padat selektif CMC 1%, sedangkan 

untuk uji aktivitas ekstrak kasar enzim 

selulase yang dihasilkan dalam media cair 

ditentukan secara kuantitatif dengan metode 

DNS (Meryandini, 2009). 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah autoklaf Electric Model 

No. 25X (Winconsin Aluminium Foundry 
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Co. Inc., Monitowoc), shaking incubator 

model LSI 301 6R (Daihan Lab Tech Co. 

LTD), pH meter F1 83141 (HANNA), 

spektrofotometer UV-VIS Genesis 10 S 

(Thermo Scienstific), vortex mixer H-VM-

300 (Health), High-speed Micro Centrifuge 

Model CT15RE, sentrifugasi centific Model 

228 (Fisher scientific), waterbath 

(GRANTH. SUB28), incubator (Memmert), 

dan peralatan umum laboratorium lainnya 

sesuai dengan prosedur kerja. 

Bahan-bahan yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah Nutrien Agar 

(NA) (Cat No. 105450.0500), CMC, 

MgSO4.7H2O, KNO3, KH2PO, FeSO4.7H2O, 

CaCl2.2H2O, yeast extract, agar batang, 

kertas saring Filter Glass Fiber GF/C 

Whatman (Cat. No 1822055), reagen asam 

3,5-dinitrosalisilat (DNS), dan bahan-bahan 

lain sesuai dengan prosedur kerja. 

 

PROSEDUR PENELITIAN 

a. Peremajaan dan seleksi bakteri endofit 

penghasil enzim selulase dengan media 

padat selektif CMC 1% 

Sebanyak dua puluh delapan (28) 

isolat bakteri endofit LBKUURCC 364 s/d 

LBKURCC 391, diremajakan dengan cara 

masing-masing stok isolat diambil satu ose 

secara aseptis, dan selanjutnya di 

inokulasikan ke dalam media agar miring 

NA dan diinkubasi pada suhu 37ºC selama 

24 jam. Isolat bakteri yang sudah 

diremajakan tersebut masing-masing 

diinokulasikan kembali ke atas media padat 

selektif CMC 1% (dalam petri) dan 

selanjutnya diinkubasi pada suhu 37ºC 

selama 24 jam. Isolat-isolat bakteri yang 

yang hidup pada media padat selektif ini 

adalah isolat bakteri yang mampu 

menghasilkan enzim selulase. 

b. Pembuatan inokulum dan penentuan 

OD bakteri selulolitik  

Isolat hasil seleksi yang mampu 

menghasilkan selulase kemudian 

diremajakan kembali di media agar miring 

NA. Masing-masing isolat bakteri endofitik 

hasil peremajaan ini diambil menggunakan 

jarum ose steril sebanyak satu ose dan 

kemudian dimasukkan kedalam erlemeyer 

yang berisi 50 mL media inokulum.  

Selanjutnya diinkubasi di shaker incubator 

dengan kecepatan agitasi 120 rpm pada suhu 

37ºC selama 12 jam. Masing-masing 

suspensi bakteri endofitik ini selanjutnya 

diukur OD-nya. Pengukuran OD dilakukan 

menggunakan spektrofotometer dengan 660 

nm. Suspensi sel (Inokulum) yang akan 

dimasukkan ke media produksi nilai OD-nya 

harus sama yaitu masing-masing 0,1 di 

media produksi. 

c.  Produksi dan isolasi enzim selulase  
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Masing-masing isolat inokulum 

ditambahkan ke dalam 100 mL media cair 

untuk produksi enzim selulase. Optical 

Dencity (OD) masing-masing isolat bakteri 

inokulum di dalam media produksi adalah 

0,1. Isolat ini selanjutnya diinkubasi 

kembali di shaker incubator dengan 

kecepatan agitasi 150 rpm pada suhu 37 ºC 

selama 24 jam. Setelah 24 jam media ini 

didinginkan pada suhu suhu ± 4 ºC selama 

kurang lebih 1 jam. 

Ekstrak kasar enzim dipisahkan dari 

isolatnya dengan sentrifugasi pada  

kecepatan 9500 rpm selama 10 menit. 

Selanjutnya ekstrak kasar ini disaring 

dengan Filter glass fiber (Whatman GF/C). 

Jika enzim tidak langsung digunakan untuk 

analisis aktivitas enzim, maka ditambahkan 

NaN3 hingga konsentrasi larutan 0,02% 

(b/v) ke dalam setiap larutan enzim ekstrak 

kasar. Aktivitas selulase ditentukan dengan 

menggunakan substrat CMC 1%, proses 

hidrolisis pada suhu 30ºC, pH 7 dan gula 

pereduksi hasil hidrolisis CMC oleh 

aktivitas enzim selulase diukur 

menggunakan metode DNS. 

d. Penentuan gula pereduksi hasil 

hidrolisis CMC oleh selulase dengan 

metode DNS  

Uji aktivitas enzim selulase 

dilakukan dengan prosedur menurut (Dini 

dan Munifah, 2014). Tabung uji, kontrol, 

dan blanko dilakukan dengan tahap sebagai 

berikut: Tabung uji diisi dengan 1 mL 

substrat (CMC 1% yang dilarutkan ke dalam 

larutan buffer fosfat 0,05 M pH 7) kemudian 

ditambahkan ekstrak kasar enzim selulase 

sebanyak 1 mL, dikocok dengan vortex. 

Selanjutnya tabung uji, kontrol, dan 

blanko diinkubasi selama 30 menit pada 

suhu 30ºC. Setelah itu, campuran reaksi 

ditambahkan dengan 1 mL DNS, didihkan 

pada suhu 100ºC selama 15 menit. 

Selanjutnya absorbansi diukur menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang 575 nm. Aktivitas selulase 

dinyatakan dalam satuan internasional yaitu 

U/mL. Satu unit merupakan jumlah enzim 

yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 

μmol gula pereduksi permenit pada kondisi 

pengujian. Standar glukosa dibuat pada 

berbagai konsentrasi. Pengukuran aktivitas 

enzim dilakukan masing-masing tiga kali 

pengulangan untuk setiap sampel. 

Absorbansi masing- masing larutan diukur 

dengan spektrofotometer UV-Vis Genesis 

10S pada panjang gelombang 575 nm. 

e. Perhitungan aktivitas enzim  

Data absorbansi yang diperoleh, 

dapat menentukan konsentrasi gula 

pereduksi yang dihasilkan. Aktivitas enzim 

ekivalen dengan gula pereduksi yang 
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dihasilkan permililiter (μmol gula 

pereduksi/mLmenit). Satu unit aktivitas 

enzim yang melepaskan 1 μmol gula 

pereduksi permenit. Untuk mengetahui 

besarnya aktivitas enzim dapat diitung 

dengan rumus berikut: 

) 

 

f. Analisis data  

Data aktivitas enzim selulase yang 

diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara 

statistik dengan Anova dan dilanjutkan 

dengan uji Duncan’s New Multiple Range 

Test (DNMRT) pada taraf 5 %. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Seleksi bakteri endofit pada media 

selektif selulase 

Hasil pengamatan dari seleksi bakteri 

endofit menggunakan media padat selektif  

CMC 1% dapat dilihat pada Gambar 1. 

Isolat bakteri endofit yang hidup pada media 

padat selektif selulosa adalah bakteri yang 

mampu menghasilkan selulase secara 

ekstraselular dan dari 28 isolat yang 

diseleksi, diperolah 26 isolat yang hidup dan 

2 isolat yang mati. Isolat dapat hidup karena 

mampu menghasilkan enzim selulase secara 

ekstraselular. Enzim ini akan menghidrolisis 

CMC menjadi glukosa dan selanjutnya 

glukosa dipakai oleh isolat sebagai sumber 

karbon dalam proses metabolismenya.  

. Data isolat tersebut juga terlampir di 

Tabel 1. 

 

Gambar 1. Contoh bakteri hidup dan bakteri 

yang mati  

Bakteri yang dapat hidup pada media 

yang mengandung sumber karbon seperti 

polisakarida CMC merupakan bakteri yang 

mampu menghasilkan enzim selulase, dan 

bakteri ini dapat disebut dengan bakteri 

selulolitik (Anuar et al., 2014). Senyawa 

kimia yang digunakan pada media padat 

selektif untuk selulase antara lain adalah 

CMC 1% sebagai sumber karbon, KNO3, 

MgSO4.7H2O, FeSO4.7H2O  sebagai sumber 

utama unsur logam (K+,Mg2+,Fe2+ ) yang 

berfungsi sebagai kofaktor, dan dari 

MgSO4.7H2O yang mengandung sulfur 

sebagai penyusun protein. Sumber fosfor 

dan kalsium yang berasal dari K2HPO4, 

CaCl2.2H2O berfungsi sebagai pembentukan 

asam nukelat. 
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Tabel 1. Hasil seleksi bakteri endofit. 

No Spesies tanaman Kode Stok Isolat Pengamatan 

1. Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob. LBKURCC364 + 

2. Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob. LBKURCC365 + 

3. Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob. LBKURCC366 + 

4. Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob. LBKURCC367 + 

5. Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob. LBKURCC368 + 

6. Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob. LBKURCC369 + 

7. Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob. LBKURCC370 + 

8. Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob. LBKURCC371 + 

9. Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob. LBKURCC372 - 

10. Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob. LBKURCC373 + 

11. Bruguiera sp. LBKURCC374 + 

12. Bruguiera sp. LBKURCC375 + 

13. Bruguiera sp. LBKURCC376 + 

14. Bruguiera sp. LBKURCC377 + 

15. Bruguiera sp. LBKURCC378 + 

16. Bruguiera sp. LBKURCC379 + 

17. Bruguiera sp. LBKURCC380 + 

18. Bruguiera sp. LBKURCC381 + 

19. Bruguiera sp. LBKURCC382 + 

20. Bruguiera sp. LBKURCC383 + 

21. Bruguiera sp. LBKURCC384 + 

22. Bruguiera sp. LBKURCC385 + 

23. Bruguiera sp. LBKURCC386 + 

24. Bruguiera sp. LBKURCC387 + 

25. Bruguiera sp. LBKURCC388 + 

26. Bruguiera sp. LBKURCC389 + 

27. Bruguiera sp. LBKURCC390 - 

28. Bruguiera sp. LBKURCC391 + 

Catatan : (+) Isolat yang hidup, sedangkan (-) isolat yang tidak hidup. 

b. Produksi dan uji aktivitas selulase 

Data aktivitas selulase dari ke 13 

ekstrak kasar ini diuji secara statistik dengan 

uji DNMRT pada taraf signifikasi 5% dan 

PCA dapat dilihat pada Tabel 2. Hal ini 

diduga antara lain karena ke-13 isolat ini 

menghasilkan selulase dengan konsentrasi 

rendah atau memang aktivitas selulase yang 

dihasilkan relatif sangat kecil. Dugaan lain 

adalah ke-13 isolat ini juga menghasilkan 

enzim protease sehingga akan 

menghidrolisis enzim selulasenya sehingga 

aktivitas selulasenya tidak terdeteksi. 

Remijawa et al., (2020) menyatakan 
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kemampuan bakteri menghasilkan enzim 

selulase berkaitan dengan kemampuan 

aktivitas bakteri mendegradasi selulosa.  

Data aktivitas selulase pada Tabel 2 

setelah diuji secara statistik dengan metode 

Principal Component Analysis (PCA) 

diperoleh 4 kluster aktivitas dan dengan  

metode Duncan Multiple Range Test 

(DNMRT). Pada Gambar 2 terlihat grafik 

pembagian kluster dari data PCA. Pada 

gambar menunjukkan bahwa ada 4 bagian 

yang menunjukkan isolat tersebut berada 

pada rentang nilai yang relatif sama atau 

tidak berbeda nyata. 

Tabel 2. Nilai aktivitas selulase dari 13 isolat bakteri endofit

Catatan : pangkat huruf yang sama dalam satu kolom menyatakan nilai dalam statistik tidak berbeda 

secara nyata pada tingkat 5% (p≥0,05) berdasarkan uji DNMRT. Perbedaan warna antar 

baris menyatakan pembagian kluster berdasarkan uji PCA. 

 

 

Gambar 2. Pembagian kluster aktivitas rata-rata enzim selulase berdasarkan uji PCA dari 13 isolat 

bakteri endofit selulolitik. 

 

No Spesies Tanaman Kode stok isolat Aktivitas selulase (U.mL-1) 

1. Bruguiera sp. LBKURCC388 (487±105)x 10-4a 

2. Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob. LBKURCC370 (373±9) x 10-4ab 

3. Bruguiera sp. LBKURCC375 (352±12) x 10-4b 

4. Bruguiera sp. LBKURCC374 (209±101) x 10-4c 

5. Bruguiera sp. LBKURCC389 (204±146) x 10-4c 

6. Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob. LBKURCC369 (179±42) x 10-4c 

7. Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob. LBKURCC371 (176±21) x 10-4c 

8. Bruguiera sp. LBKURCC380 (162±34) x 10-4c 

9. Bruguiera sp. LBKURCC383 (142±22 x 10-4c 

10. Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob. LBKURCC364 (139±3) x 10-4c 

11. Bruguiera sp. LBKURCC391 (100±27) x 10-4c 

12. Bruguiera sp. LBKURCC387 (75±9) x 10-4c 

13. Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob. LBKURCC365 (72±39) x 10-4c 
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Data aktivitas enzim selulase 

tertinggi yaitu dari isolat LBKURCC388 

aktivitas sebesar (487±105) x10-4 berada 

pada kluster ke-1 bersama dengan isolat 

LBKURCC (370 dan 375). Pada klaster ke-2 

adalah dari isolat LBKURCC (374 dan 389) 

kemudian untuk kluster 3 ada isolat 

LBKURCC (369, 371, 380, dan 383). Isolat 

lainnya terdapat pada klaster ke-4 dengan 

aktivitas selulase tidak berbeda secara nyata 

yaitu isolat  LBKURCC (364, 391, 387, dan 

365).  

 Produksi enzim selulase juga 

menggunakan media cair mengandung CMC 

1%. Senyawa CMC ini disamping 

digunakan sebagai sumber karbon juga 

digunakan sebagai penginduksi terbentuknya 

enzim selulase dan sekaligus sebagai 

substrat untuk enzim selulase. Menurut 

Kusumaningrum et al., (2019) media yang 

mengandung selulosa, digunakan juga 

sebagai substrat pada reaksi enzimatis. CMC 

merupakan substrat terbaik untuk 

menginduksi sintesis enzim selulase 

ekstraseluler dan konsentrasi CMC 1% 

merupakan konsentrasi yang optimum untuk 

produksi selulase. 

Aktivitas enzim yang lebih dominan 

dengan substrat CMC adalah enzim 

endoglukanase sehingga enzim ini disebut 

dengan istilah CMCase. Sedangkan untuk 

aktivitas yang dihasilkan oleh enzim 

eksoglukanase atau enzim selobiohidrase 

yang diujikan oleh substrat avisel disebut 

dengan aviselase. Sedangkan untuk β-1,4-

glukosidase tiak menghidrolisis CMC 

maupun selulosa tetapi menghidrolisis 

selooligosakarida, pNPG dan selobiosa 

menjadi glukosa. Dijelaskan pula oleh 

Dasopang (2018) bahwa penentuan aktivitas 

enzim selulase akan sulit apabila ekstrak 

kasar enzim yang akan diukur aktivitasnya 

merupakan campuran dari berbagai enzim 

selulase. 

Aktivitas selulase dari isolat uji 

ditentukan dengan metode DNS yaitu 

berdasarkan kadar gula pereduksi yang 

dihasilkan dari hidrolisis substrat CMC oleh 

selulase, menggunakan alat spektrofotometri 

UV-Vis pada panjang gelombang 575 nm.  

Metode DNS dipilih karena metode ini 

adalah metode  yang umum digunakan untuk 

menentukan aktivitas enzim selulase dan 

hasil yang didapatkan lebih presisi. Gula 

pereduksi yang terbentuk akan linier tehadap 

aktivitas enzim. Semakin tinggi aktivitas 

enzim maka semakin banyak pula gula 

pereduksi yang dihasilkan, hal ini juga 

berarti semakin tinggi pula nilai absorbansi 

yang terukur pada spektrofotometer.  

Pada metode DNS ini terjadi reaksi 

redoks yaitu gugus aldehid akan teroksidasi 
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menjadi karboksil. Sementara itu, DNS 

sebagai oksidator akan tereduksi membentuk 

3-amino-5-nitrosalisilat. Apabila konsentrasi 

glukosa yang terdapat pada sampel semakin 

banyak maka intensitas warna jingga 

kemerahan akan semakin kuat (Sari 2021). 

Satu unit merupakan jumlah enzim yang 

dibutuhkan untuk memecah 1 μmol selulosa 

menjadi gula pereduksi per menit pada 

kondisi pengujian.  

Isolat bakteri endofit dari akar 

mangrove ini juga dapat menghasilkan 

beberapa enzim enzim esktraseluler lainnya 

misalnya enzim amilase dan protease. 

Menurut Remijawa et al., (2020) bahwa 

suatu isolat bakteri memiliki kemampuan 

multiaktifitas disebabkan oleh kondisi 

lingkungan yang sangat ekstrim, seperti 

kadar garam yang sangat tinggi sehingga 

menyebabkan bakteri berusaha beradaptasi 

dengan cara memproduksi beberapa enzim. 

Tiga aktivitas selulase tertinggi dari 

13 ekstrak kasar ini adalah dari isolat 

LBKURCC388 spesies tanaman Bruguiera 

sp. sebesar (487±105) x 10-4 U/mL, isolat 

LBKURCC370 spesies tanaman Ceriops 

tagal (Perr.) C.B. sebesar (373±9) x 10-4 

U/mL dan  isolat LBKURCC375 spesies 

tanaman Bruguiera sp. sebesar (352±12) x 

10-4 U/mL. Aktivitas selulase dari ke-3 isolat 

ini lebih tinggi dibandingkan dari isolat 

bakteri spesies tanaman Bruguiera sp. 

LBKURCC356 sebesar (293± 11) x 10-4 

U/mL (Sari, 2021). Namun berdasarkan 

penelitian dari Syari (2021) spesies tanaman 

Ceriops tagal (Perr.) C.B. LBKURCC332 

yang menghasilkan aktivitas sebesar 572 x 

0-4±69 x 10-4 U/mL masih tergolong rendah. 

Begitu juga ketika dibandingkan dengan 

penelitian Sharma,et al (2020) aktivitas 

endoglukanase yang dihasilkan dari bakteri 

endofit yang diisolasi dari akar C. Chinense, 

didapatkan aktivitas selulase berkisar antara 

0,95 IU/mL. Ketika dibandingkan aktivitas 

selulase yang dihasilkan dari bakteri bakteri 

T. harzianum yang diisolasi dari tanah, kayu 

busuk, dan pupuk kandang dari berbagai 

tempat India utara memiliki endoglukanase 

1,28 IU/mL dan 0,37 IU/mL dari aktivitas 

selulase total Swain, et al (2021) juga 

rendah. 

Pemanfaatan enzim selulase dari 

bakteri cukup bervariasi selain dalam bidang 

pangan dan industri, pemanfaatan enzim 

selulase dari bakteri dapat memberikan 

solusi dalam masalah pencemaran yakni 

mengurangi jumlah limbah selulosa seperti 

timbunan daun di area pembuangan akhir, 

limbah pertanian, rumput laut di tepi pantai 

serta dapat menjadi nilai tambah terhadap 

pemanfaatan limbah menjadi olahan pupuk 

organik (Murtiyaningsih, 2017).  
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KESIMPULAN 

 Hasil seleksi 28 isolat bakteri endofit 

dari akar magrove Kabupaten Bengkalis 

pada media padat selektif CMC 1% 

diperoleh 26 isolat yang hidup karena  

menghasilkan enzim seluase dan 2 yang 

mati. Dari 26 isolat yang hidup hasil seleksi, 

didapatkan aktivitas tertinggi adalah dari 

isolat LBKURCC388 spesies tanaman 

Bruguiera sp. sebesar (487±105) x 10-4 

U/mL pada klaster 1 dan aktivitas selulase 

terendah dari isolat LBKURCC365 spesies 

tanaman Ceriops tagal (Perr.) C.B. dengan 

nilai aktivitas sebesar (72±39) x 10-4.U/mL. 
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