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ABSTRACT 

 

Lipase is an enzyme that is widely used commercially in industry, biotechnology and 

health fields. Lipase enzyme functions to hydrolyze oils and fats by breaking them down 

into short-chain lipids and fatty acids. Lipase enzyme from bacteria is the most widely 

used because it has advantages such as being easy and fast to grow, cultivated, widely 

distributed so that it is easy to isolate anywhere and is relatively cheaper. This study aimed 

to determine the effect of corn oil inducer on the activity of lipase producing bacteria. 

The research method was carried out quantitatively using the titration method. The results 

showed that the highest lipase activity value using corn oil as inducer was in BPT6 isolate 

with a lipase activity value of 1.52 U/ml, in BP6 isolate with a lipase activity value of 

1.37 U/ml. The lowest lipase activity value was demonstrated by isolate BP1 with 0.85 

U/ml at 24 hours of incubation. 
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ABSTRAK 

 

Enzim lipase merupakan salah satu enzim yang banyak dimanfaatkan secara komersial 

dalam industri, bioteknologi dan kesehatan. Enzim lipase berfungsi menghidrolisis 

minyak dan lemak dengan cara memecah menjadi lipid rantai pendek dan asam lemak. 

Enzim lipase dari bakteri paling banyak digunakan karena memiliki keunggulan seperti 

mudah dan cepat ditumbuhkan, dibudidayakan, penyebarannya luas sehingga mudah 

diisolasi dimana saja dan lebih murah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh 

induser minyak jagung terhadap aktivitas bakteri penghasil lipase. Metode penelitian 

dilakukan secara kuantitatif menggunakan metode titrasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa nilai aktivitas lipase yang tertinggi dengan menggunakan induser minyak jagung 

yaitu pada isolat BPT6 dengan nilai aktivitas lipase sebesar 1,52 U/ml, pada isolat BP6 

nilai aktivitas lipase sebesar 1,37 U/ml dan nilai aktivitas lipase terendah yaitu pada isolat 

BP1 sebesar 0,85 U/ml pada 24 jam inkubasi.  

 

Kata kunci : aktivitas lipase, bakteri, enzim lipase, minyak jagung 

 

PENDAHULUAN 

 

Enzim lipase merupakan salah satu 

enzim yang banyak dimanfaatkan secara 

komersial dalam industri, bioteknologi 

dan kesehatan. Lipase pada industri 
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makanan seperti keju berfungsi 

meningkatkan citrarasa keju dan 

mempercepat pematangan keju. 

sedangkan pada industri minuman susu 

berfungsi menghidrolisis lemak susu. 

Pada bidang kesehatan enzim lipase 

berfungsi dalam pengobatan alergi, 

gastrointestinal dan berbagai jenis 

infeksi tumor karena memiliki 

kemampuan dalam mengaktivasi faktor 

nekrosis tumor (Purwani 2018). Enzim 

lipase juga berfungsi dalam 

biodegradasi, biosensor dan produksi 

biodisel (Aditia 2013).  

Lipase disebut juga sebagai 

lipolytic enzyme dan berfungsi 

menghidrolisis minyak dan lemak 

dengan cara memecah menjadi lipid 

rantai pendek dan asam lemak (Pramiadi  

et al 2014). Enzim lipase dapat  

dihasilkan dari hewan, tumbuhan, 

maupun mikroorganisme seperti jamur, 

khamir dan bakteri  (Kasipah et al 2013). 

Enzim lipase yang dihasilkan oleh 

mikroba termasuk enzim yang paling 

banyak digunakan karena lebih mudah 

dalam memproduksi secara massal 

(Pramiadi et al 2014). Enzim lipase dari 

mikroba yang paling banyak digunakan 

karena bakteri memiliki keunggulan 

seperti mudah dan cepat ditumbuhkan, 

dibudidayakan, penyebarannya luas 

sehingga mudah diisolasi dimana saja 

dan lebih murah (Fransiska 2019).  

Bakteri penghasil enzim lipase 

disebut bakteri lipolitik (Suryadi 2016). 

Enzim lipase yang dihasilkan oleh 

bakteri dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya pH, suhu, konsentrasi 

substrat dan lama waktu inkubasi  

(Fransiska 2019). 

Aktivitas enzim adalah 

kemampuan suatu enzim mengkatalisis 

perubahan suatu substrat menjadi produk 

dalam suatu waktu tertentu. Aktivitas 

enzim lipase adalah dalam unit per ml 

(U/ml) dengan 1 (satu) U/ml menyatakan 

banyaknya enzim lipase yang dapat 

melepaskan 1 mikromol (μ mol) asam 

lemak bebas per menit (Pramitasari 

2012). 

Aktivitas enzim lipase dari bakteri 

akan berkerja maksimal dengan adanya 

penambahan induser dalam media 

produksi. Induser merupakan suatu zat 

yang ditambahkan dalam suatu media 

yang berfungsi meningkatkan produksi 

enzim lipase dari bakteri (Pratiwi et al 

2013). 

Induser yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu minyak jagung. 

Minyak jagung merupakan salah satu 

trigliserida yang mengandung asam 

lemak rantai panjang (tidak jenuh) yang 

tinggi seperti asam oleat dan linoleat 

sebesar asam oleat 19-49% dan asam 

linoleat sebesar 34-62% (Dwiputra et al 

2015).  Tinggi nya asam lemak yang 

terkandung dalam minyak jagung 

sehingga minyak jagung sangat bagus 

digunakan dalam produksi enzim lipase 

sebagai induser (Pratiwi et al 2013). 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh induser minyak 

jagung terhadap aktivitas bakteri 

penghasil lipase. 

 

 

 

 

 

 



  3 
 

METODE PENELITIAN 

 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah autoklaf (GEA R 

Medical YX-4LDJ), microwave 

(Samsung), oven sterilisasi (Cosmos 

CO-9926 RCG), hot plate (79-1 

Magnetic Stirrer with Heater), lemari 

pendingin (Samsung), vortex (Wiggens), 

timbangan analitik (Camry EHA401), 

shaker inkubator, Colony counter, 

sentrifus, buret dan statif, mikropipet, 

erlenmeyer, gelas ukur, tabung reaksi 

dan rak tabung reaksi, cawan petri, gelas 

beaker, lampu bunsen, jarum ose, pipet 

tetes, spatula, blue tip, sprayer, alat tulis, 

kamera, kertas label, alumunium foil dan 

karet gelang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu 3 isolat bakteri 

diantaranya BP1, BP6 dan BPT6 yang 

merupakan koleksi Laboratorium 

Mikrobiologi, Jurusan Biologi, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Riau. Medium 

Nutrien Agar (NA), minyak jagung, 

NaOH, pepton, alkohol 70%, Tween 80, 

indikator Phenolphthalein (pp), akuades, 

spritus, agar, NaCl, ekstrak khamir, 

CaCl2.2H2O, bufer fosfat, larutan aseton 

dan etanol. tisu. 

   

Aktivitas Lipase  

Pada pengujian aktivitas lipase 

bakteri dilakukan secara kuantitatif  

menggunakan metode titrasi.  Sebanyak 

5 ml biakan bakteri pada masing-masing 

tabung diambil 4 ml kemudian 

dimasukkan ke dalam tube sentrifus 50 

ml dan di sentrifugasi di Laboratorium 

Genetika, Jurusan Biologi, Fakultas 

FMIPA, Universitas Riau pada 

kecepatan 8000 rpm selama 10 menit. 

Supernatan yang terbentuk disaring dan 

didapatkan ekstrak kasar enzim. 

selanjutnya diambil 1 ml ekstrak kasar 

enzim, 1 ml minyak jagung dan 2 ml 

bufer fosfat pH 7 kedalam media cair 

selektif. kemudian di shaker pada suhu 

300C selama 90 menit. setelah 

diinkubasi, ditambah larutan 

aseton:etanol (1:1) 5 ml dan diberi 2 tetes 

indikator phenolphthalein (pp) dan 

ditritasi dengan NaOH 0,05 N hingga 

mulai berubah warna dari kuning 

menjadi merah muda. Pengukuran 

aktivitas lipase pada inkubasi 3, 6, 24, 27 

dan 30 jam  dengan masing-masing 

dilakukan 3 kali ulangan. Aktivitas 

lipase dihitung dengan cara sebagai 

berikut:  
Aktivitas lipase (U/ml) = ((A-B) x N 

NaOH x 1000)/(VE x 90) 

Keterangan : A = Volume (ml) NaOH     

untuk titrasi sampel. 

B = Volume (ml) NaOH 

untuk titrasi blanko. 

1000 = Konversi ke mmol ke 

μmol. 

90 = Waktu inkubasi. 

VE = Volume enzim  

(Bestari dan Suharjono 2015) 

 

Analisis Data

 Data dianalisis secara deskriptif 

dengan mengamati waktu optimal 

aktivitas lipase yang dihasilkan bakteri 

pada berbagai jam inkubasi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Uji Aktivitas Lipase 

Pada pengujian aktivitas lipase 

bakteri dilakukan secara kuantitatif  

menggunakan metode titrasi. Aktivitas 

lipase memiliki satuan Unit per ml 

(U/ml) yang mana 1 (satu) Unit per ml 

(U/ml) nya didefinisikan sebagai 

banyaknya jumlah enzim yang mampu 

menghasilkan 1 µmol per menit untuk 

menghidrolisis asam lemak yang berasal 

dari minyak jagung yang digunakan 

sebagai induser dan sumber karbon 

(Bestari dan Suharjono 2015). 

 

 
Gambar 1. Perhitungan total populasi bakteri dan 

Aktivitas lipase isolat BP1 pada 

medium cair lipolitik 

 

Total populasi bakteri dan 

aktivitas lipase isolat BP1 (Gambar 1) 

mengalami peningkatan setelah inkubasi 

6 jam hingga mencapai  waktu inkubasi 

optimum pada 24 jam inkubasi dengan 

total populasi sebesar 40x106 CFU/ml 

dan nilai aktivitas lipase sebesar 0,85 

U/ml. 

Pada isolat BP6 (Gambar 2) 

aktivitas lipase mengalami peningkatan 

setelah 6 jam inkubasi dan terus 

meningkat hingga 24 jam inkubasi. 

Waktu inkubasi optimum didapatkan  

pada 24 jam inkubasi  dengan aktivitas 

lipase sebesar 1,37 U/ml dan total 

populasi sebesar 45x106 CFU/ml. 

aktivitas lipase isolat BP6 lebih tinggi 

dibandingkan dengan aktivitas lipase 

isolat BPI.  

 
Gambar 2. Perhitungan total populasi bakteri dan 

Aktivitas lipase isolat BP6 pada 

medium cair lipolitik 

 

Isolat BPT6 (Gambar 3) 

memiliki aktivitas lipase dan total 

populasi yang juga optimum pada 24 jam 

inkubasi dengan nilai aktivitas lipase 

sebesar 1,52 U/ml dan total populasi 

sebesar 65x106 CFU/ml. Aktivitas lipase 

dan total populasi yang dihasilkan isolat 

BPT6 lebih tinggi dibandingkan isolat 

BP1 dan BP6. 

 
Gambar 3. Perhitungan total populasi bakteri dan 

Aktivitas lipase isolat BPT6 pada 

medium cair lipolitik 
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Aktivitas tertinggi dihasilkan 

oleh isolat BPT6 dan aktivitas lipase 

terendah dihasilkan oleh isolat BP1. 

Tingginya aktivitas lipase yang 

dihasilkan oleh isolat BPT6 mampu 

menghasilkan enzim lipase yang 

menghidrolisis induser minyak jagung 

sebagai sumber karbon yang terdapat 

dalam media cair selektif dengan 

optimal. Rendahnya aktivitas lipase yang 

dihasilkan oleh isolat BP1 disebabkan 

kurang optimalnya enzim lipase yang 

dihasilkan isolat BP1 dalam 

menghidrolisis induser minyak jagung 

sebagai sumber karbon yang terdapat 

dalam media cair selektif.  

Menurut Andayani (2008) dalam 

Ayu (2012), tinggi rendahnya aktivitas 

lipase yang diperoleh masing-masing 

bakteri dapat disebabkan karena 

berbedanya ekstrak kasar enzim yang 

dihasilkan oleh masing-masing isolat 

walaupun bakteri tersebut didapatkan 

dari tempat yang sama dan ditumbuhkan 

pada medium yang sama pula. Ayu 

(2012), juga menambahkan bahwa 

kemampuan aktivitas masing-masing 

bakteri dalam memecah lemak juga 

dipengaruhi oleh berbagai faktor salah 

satunya faktor genetiknya. 

Aktivitas lipase juga dapat 

dipengaruhi oleh lamanya waktu 

inkubasi dari waktu perjam inkubasi 

hingga beberapa hari waktu inkubasi. 

Menurut Ebrahimpour et al (2008), 

karakteristik pada masing-masing isolat 

bakteri dan kondisi lingkungan dapat 

berpengaruh terhadap optimalnya waktu 

inkubasi suatu enzim. Waktu inkubasi 

optimum ketiga isolat isolat bakteri yaitu 

BPI, BP6 dan BPT6 terjadi pada waktu 

yang sama yaitu pada 24 inkubasi. 

Menurut Malelak et al (2014), semakin 

lama waktu inkubasi dapat 

meningkatkan aktivitas enzim yang 

dihasilkan bakteri. Hal ini karena bakteri 

memiliki waktu yang sedikit lebih lama 

untuk tumbuh semakin banyak.  

Patel et al (2018), dalam 

penelitiannya yang mengisolasi bakteri 

penghasil lipase yang tolerant pelarut 

organik dari berbagai minyak didapatkan 

hasil aktivitas lipase isolat K31 pada 

minyak jagung 0,9 U/ml pada 24 jam 

inkubasi. Hassan (2018), dalam 

penelitiannya mendapatkan aktivitas 

lipase isolat Bacillus cereus HSS pada 

substrat minyak jagung sebesar 150-170 

U/ml pada 24 jam inkubasi. Zusfahair 

(2010), dalam penelitiannya yang 

mengisolasi bakteri penghasil lipase dari 

tanah tempat pembuangan akhir (TPA) 

pada media dengan minyak zaitun 

mendapatkan aktivitas lipase sebesar 

115 U/ml pada 18 jam inkubasi. Pratiwi 

et al (2013), yang memproduksi enzim 

lipase dari pseudomonas aeruginosa 

menggunakan substrat minyak jagung 

yang ditambah kofaktor Na+ dan Co2+ 

mendapatkan hasil aktivitas enzim lipase 

tertinggi sebesar 478,5026 U/ml pada 

konsentrasi substrat 8% dengan 

penambahan Na+. kofaktor berfungsi 

dalam memicu kerja reaksi enzim 

sehingga aktivitas yang dihasilkan pun 

lebih besar.  

Rendahnya aktivitas lipase yang 

diperoleh dari penelitian ini 

dibandingkan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor antar lain, yaitu 

suhu, waktu inkubasi, kofaktor, jenis dan 

kemampuan masing-masing bakteri serta 

belum dilakukannya optimalisasi media 

uji dan optimalisasi konsentrasi substrat 

pada peneitian ini.
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KESIMPULAN 

 

Aktivitas lipase bakteri pada 

ketiga isolat dengan menggunakan 

induser minyak jagung didapatkan 

kesimpulan ketiga isolat optimal pada 24 

jam inkubasi dengan nilai aktivitas lipase 

tertinggi yaitu pada isolat BPT6 sebesar 

1,52 U/ml dengan total populasi 65x106 

CFU/ml, isolat BP6 dengan nilai 

aktivitas sebesar 1,32 U/ml dengan total 

populasi 45x106 CFU/ml dan isolat BP1 

dengan nilai aktivitas lipase terendah 

sebesar 0,85 U/ml dengan total populasi 

40x106 CFU/ml. 
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