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ABSTRACT
Pineapple’s skin is a fairly large agricultural wastes in Indonesia. Potential
cellulose in a large pineapple’s skin can be used as a substrate in the production of
cellulases that can add economic value to the pineapple’s skin. The purpose of this
research was to produced cellulase enzyme and determine the effect of
fermentation time and substrate concentration on enzyme production. The method
in this research used solid fermentation system. The research did by fixed
variables such as nutrient in the media (urea 30 mg, MgSO4.7H2O 5 mg, 2.3 mg
KH2PO4), the beginning pH fermentation used pH 5, fermentation temperature
used room temperature. The change variables used substrate concentration 0.5 g /
ml, 1 g / ml, 1.5 g / ml, 2 g / ml and a variable fermentation time 2 days, 3 days, 4
days, 5 days, 6 days. Fermentation’s result was extracted and centrifuged to obtain
a crude extract of cellulose enzyme. Then the crude extract of cellulase enzyme
activity was tested by adding cotton and glucose hydrolysis yield was determined
using DNS (3,5-dinitrosalicylic acid). The experimental results showed that the
substrate pineapple’s skin can be used to produce the enzyme cellulase by
Aspergillus niger with the highest enzyme activity were seen from the highest
glucose 3.57 gr glucose/liter. Optimum enzyme activity obtained at substrate
concentration 1 gr/ml and 4 days of fermentation time.

Keywords : Aspergillus niger, cellulase enzyme, solid state fermentation,
substrate concentration. Pineapple’s skin.

PENDAHULUAN

Buah nanas (Ananas comosus
L. Merr) merupakan salah satu jenis
buah yang terdapat di Indonesia,
mempunyai penyebaran yang merata.
Selain dikonsumsi sebagai buah
segar, nanas juga banyak digunakan
sebagai bahan baku industri
pertanian. Prospek agrobisnis nenas
sangat cerah, cenderung semakin
meningkat baik untuk kebutuhan
buah segar maupun sebagai bahan
olahan. Bagian utama yang bernilai
ekonomi penting dari tanaman nenas
adalah buahnya, yang berasa manis
sampai agak masam menyegarkan,

sehingga disukai oleh masyarakat
luas. Di samping itu buah nenas
mengandung gizi yang cukup tinggi
dan lengkap. Dari data statistik,
produksi nanas di Indonesia untuk
tahun  2009 adalah sebesar
1.558.196  ton.  Dengan semakin
meningkatnya produksi nanas, maka
limbah yang dihasilkan akan
semakin meningkat pula.

Limbah buah nenas tersebut
terdiri dari : limbah kulit, limbah
mata, dan limbah hati. Limbah atau
hasil ikutan (side product) nenas
belum banyak dimanfaatkan dan
relatif hanya dibuang begitu saja.
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Dari berbagai macam pengolahan
nanas seperti selai, manisan, sirup,
dan lain-lain maka akan didapatkan
kulit yang cukup banyak sebagai
hasil sampingan.

Berdasarkan kandungan
nutriennya, kulit buah nanas
mengandung karbohidrat dan gula
yang cukup tinggi. Menurut Wijana,
dkk (1991) kulit nanas mengandung
81,72 % air; 20,87 %  serat kasar;
17,53 % karbohidrat; 4,41 % protein
dan 13,65 % gula reduksi. Mengingat
limbah atau hasil ikutan nenas belum
banyak dimanfaatkan dan dapat
menimbulkan masalah lingkungan
maka pemanfaatan dari limbah nenas
perlu dicari terobosannya. Salah satu
alternatif pemanfaatan limbah nenas
yang dapat dilakukan adalah dengan
memproduksi enzim selulase yang
terdapat pada kulit nenas dengan
memanfaatkan mikroorganisme.
Enzim yang telah dihasilkan akan
dihidrolisa menjadi glukosa. Potensi
dari hidrolisis secara enzimatis tidak
membuat atau menghasilkan kondisi
lingkungan yang kurang mendukung
proses biologi/fermentasi seperti
pada hidrolisis dengan asam, kondisi
ini memungkinkan untuk dilakukan
tahapan hidrolisis dan fermentasi
secara bersamaan yang dikenal
dengan Simultaneous
Saccharification and Fermentation
(SFF).

Faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi jumlah selulosa yang
digunakan untuk hidrolisis glukosa
yang dihasilkan dari fermentasi
adalah mikroorganisme dan media
yang digunakan, adanya komponen
media yang dapat menghambat
pertumbuhan serta kemampuan
fermentasi mikroorganisme dan
kondisi selama fermentasi (Astuty,
1991). Selain itu hal-hal yang perlu

diperhatikan selama fermentasi
adalah pemilihan khamir, konsentrasi
gula, keasaman, ada tidaknya
oksigen dan suhu dari perasan buah.

Penelitian mengenai produksi
enzim selulase dari Aspergillus Niger
telah banyak dilakukan.  (Sa’adah,
2010) telah melakukan penelitian
tentang produksi enzim selulase dari
Aspergillus Niger menggunakan
substrat jerami dengan
memvariasikan kadar air awal 75%,
80%, 85%, 90% dan waktu 48 jam,
72 jam, 96 jam, 120 jam, 144 jam
menunjukkan bahwa substrat jerami
dapat digunakan untuk memproduksi
enzim selulase oleh Aspergillus
Niger dengan aktivitas enzim paling
optimum diperoleh pada variabel
kadar air awal 80% dan waktu
fermentasi 96 jam.

(Soeprijanto, 2010) telah
melakukan penelitian Biokonversi
Selulosa dari Limbah Tongkol
Jagung Menjadi Glukosa
Menggunakan Jamur Aspergilus
Niger dengan variabel penelitian
waktu inkubasi 48 jam, 96 jam, dan
144 jam. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa aktifitas enzim
selulase yang terbaik diperoleh
sebesar 2,257 IU/ml dengan masa
inkubasi selama 96 jam.

Penelitian ini bertujuan untuk
memproduksi enzim selulase dangan
memanfaatkan limbah kulit nenas
menggunakan mikroorganisme
Aspergillus Niger, mempelajari
pengaruh konsentrasi substrat dan
waktu fermentasi pada pemanfaatan
kulit nenas untuk produksi enzim
selulase, dan menggunakan crude
enzim selulase untuk menghasilkan
gula cair. Dalam penelitian ini
digunakan kulit nenas sebagai
substrat dengan nutrisi tertentu untuk



menghasilkan enzim selulase dari
Aspergillus Niger dengan proses
fermentasi padat. Diharapkan dalam
penelitian ini dapat diproduksi enzim
selulase dari proses fermentasi padat.
Setelah dihasilkan  crude enzim
selulase maka selanjutnya dilakukan
proses hidrolisis untuk melihat
seberapa besar kemampuan crude
enzim selulase yang dihasilkan dapat
menghidrolisa selulosa menjadi
glukosa.

METODE PENELITIAN

Persiapan Bahan Baku
Bahan baku berupa kulit

nenas diambil dari desa Kampar.
Kulit nenas di blender dan di
tambahkan dengan air dengan
perbandingan yang sama. Aspergillus
Niger diperoleh dari Laboratorium
Biokimia Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)
Universitas Riau.

Pembuatan Starter

Pada pembuatan stater yang
dilakukan persiapan inokulum dan
pembenihan Aspergillus Niger.
Pembenihan dilakukan pada media
PDA (Potato Dextrose Agar) secara
zig-zag dengan menggunakan kawat
inokulasi di dalam cawan petri secara
aseptik. Mikroba diinkubasi pada
suhu kamar selama 120 jam.
Persiapan inokulum dilakukan dalam
media cair (campuran kulit nenas +
(NH4)SO4 0,25%+ KH2PO4 0,2%).
pH media cair diatur dengan
penambahan HCl hingga pH=3.
Ujung kawat ose dicelupkan ke
dalam alkohol 96% lalu dipanaskan
pada api Bunsen sampai berwarna
merah. Biakan Aspergillus Niger dari
media PDA diambil dengan

menggunakan kawat ose sebanyak
10 kali lalu dicelupkan beberapa saat
pada media cair hingga tampak
keruh. Media cair ditutup dengan
kapas dan diinkubasi pada suhu
ruang selama 24 jam setelah  itu
dilakukan pengecekkan
menggunakan spektro sampai
mendekati optikal densitynya (OD) 1
(Fardiaz. S 1988)

Produksi Enzim Selulase
Substrat yang digunakan

dalam penelitian ini komposisinya
mengacu pada komposisi yang
digunakan oleh Sa’adah (2010).
Substrat yang digunakan yaitu kulit
nenas yang diblender dengan
perbandingan yang telah ditentukan.
Pada saat memblender kulit nenas
untuk konsentrasi substrat yang
diinginkan yaitu (0.5, 1, 1.5 dan 2
gr/ml). Maksudnya yaitu kulit nenas
dengan berat 50 gram diblender
dengan penambahan air sebanyak
100 ml. Setelah itu substrat
dimasukkan ke dalam erlenmeyer
sesuai variabel dengan nutrisi antara
lain: urea, MgSO4.7H2O, KH2PO4,
dalam media  padat. Akuades
ditambahkan dalam substrat, pH
diatur hingga pH=5 . Media
diinkubasi pada suhu ruangan
dengan waktu fermentasi
divariasikan selama 2, 3, 4, 5, 6 hari.

Analisa aktifitas Enzim Selulase
Untuk mengetahui aktivitas

enzim yang dihasilkan digunakan
kapas 1% yang ditambah dengan
ekstrak enzim, kemudian kadar
glukosa dianalisa dengan reagen
DNS (3,5-dinitrosalicylic acid).

Hidrolisis
Sebelum melakukan proses

hidrolisis terlebih dahulu dilakukan
pengujian kadar glukosa pada kulit



nenas. Dengan perbandingan kulit
nenas dan air yaitu 1:1. Hal ini
dilakukan untuk mengetahui kadar
glukosa awal sebelum dilakukan
proses hidrolisis. Setelah diketahui
kadar glukosa awal kemudian
dilakukan proses hidrolisis dengan
cara penambahan 10ml enzim
dengan aktifitas terbaik pada 50 ml
substrat kemudian dibiarkan selama
12 jam lalu dicek lagi kadar
glukosanya. Pengecekan kadar
glukosa dilakukan dengan
menggunakan reagen DNS.

HASIL DAN
PEMBAHASAN

Hubungan antara konsentrasi
substrat dengan Aktivitas enzim

Hasil dan pembahasan yang
diuraikan dibawah ini meliputi
aktivitas enzim pada berbagai
variabel konsentrasi substrat dan
waktu fermentasi, hubungan antara
waktu fermentasi dengan aktivitas
enzim, hubungan antara konsentrasi
substrat terhadap aktivitas enzim
yang dihasilkan pada berbagai
variabel, dan dan perbandingan hasil
penelitian ini dengan peneliti
terdahulu. Enzim yang didapatkan
dilihat aktivitasnya dari
kemampuannya untuk menghidrolisa
selulosa menjadi glukosa. Hasil
hidrolisa dianalisa kadar glukosanya
dengan menggunakan reagen DNS.

Tabel 1.Aktivitas enzim pada
berbagai variabel konsentrasi
substrat dan waktu fermentasi

Gambar 1.  Grafik aktivitas enzim
pada berbagai konsentrasi substrat

Pada gambar 1 menunjukkan
bahwa kadar glukosa pada
konsentrasi substrat 1 gr/ml lebih
tinggi aktivitas enzimnya daripada
konsentrasi substrat 0.5 gr/ml, 1.5
gr/ml dan 2 gr/ml. Kadar glukosa
pada konsentrasi substrat 1 gr/ml
mencapai nilai sebesar 3,57 g/l, pada
kondisi ini pertumbuhan bakteri
terlihat lebih baik. Hal ini
disebabkan jumlah mikroorganisme
dengan substrat sebanding, sehingga
kebutuhan nutrisi mikroorganisme
tercukupi dan pertumbuhan
mikroorganismenya baik.
Peningkatan aktivitas enzim ini
diimbangi oleh faktor sifat
mikroorganisme terhadap
lingkungan, kandungan nutrisi, suhu
dan jumlah susbtrat.

Untuk substrat dengan 0.5
gr/ml dapat dilihat bahwa aktivitas
enzim yang dihasilkan masih  sangat
rendah. Kondisi seperti ini
disebabkan karena substrat yang
terlalu sedikit, sehingga tidak dapat
mencukupi nutrisi bagi
mikroorganisme untuk dapat hidup
dengan optimal. Suhartono (1989)
menyatakan bahwa nutrien yang
ditambahkan ke dalam media
fermentasi akan dihabiskan selama
berlangsungnya proses fermentasi
sampai dihasilkan aktivitas enzim
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yang maksimal, kemudian dengan
berkurangnya nutrien akan
mengakibatkan aktivitas produksi
enzim dan pertumbuhan
mikroorganisme akan menurun.

Sedangkan pada substrat 1.5
gr/ml dan 2 gr/ml terlihat aktivitas
enzim semakin rendah. Hal ini
menunjukkan aktivitas enzim
menurun jika dibandingkan dengan
konsentrasi substart 1 gr/ml. Substrat
yang terlalu banyak dapat
menghambat pertumbuhan
mikroorganisme. Substrat yang
berlebih juga akan dapat
menyebabkan racun bagi
mikroorganisme, sehingga
pertumbuhan mikroorganisme
terhambat dan terjadi substrat
inhibisi yang akan menjadi racun
bagi pertumbuhan mikroorganisme.

Pada penelitian yang
dilakukan oleh (Sumarjono 1986).
Dalam penelitian ini, kondisi
optimum untuk menghasilkan enzim
selulase adalah pada kultur goyang
dengan suhu 30oC dan waktu
inkubasi 96 jam. Kondisi tersebut
sesuai dengan yang dilaporkan oleh
menezes (1973) dalam menghasilkan
enzim selulase dari mikroba dengan
waktu inkubasi 3-5 hari, karena
itulah dalam penelitian selanjutnya
digunakan kondisi optimum tersebut.
Aktivitas enzim yang tertinggi
dicapai yaitu 3.35 mg gula
pereduksi/mg protein pada waktu
inkubasi 96 jam, dan setelah 96 jam
aktivitas enzim akan menurun
kembali.

Mikroorganisme  mempunyai
masa pertumbuhan yang bervariasi
dimana dalam  aktivitas metabolisme
tersebut mikroorganisme  memiliki
beberapa fase pertumbuhan. Pada
awal pertumbuhan fase yang  dilalui

adalah fase lag atau fase adaptasi
kemudian memasuki fase
eksponensial yaitu fase puncak
pertumbuhan selanjutnya aktivitas
metabolisme akan menurun
memasuki fase stasioner dan
berakhir pada fase kematian.

Hubungan antara waktu
fermentasi dengan aktivitas enzim

Aktivitas enzim selulase
menyatakan seberapa besar
kemampuan enzim selulase dalam
menguraikan atau mendegradasi
selulosa menjadi produknya yaitu
glukosa. aktivitas ini dihitung dalam
satuan gram/liter. Reagen yang
digunakan adalah reagen DNS.
Pengujian ini dilakukan pada
masing-masing enzim yang
dihasilkan pada berbagai waktu
fermentasi. Dari uji ini dapat
diketahui pengaruh waktu fermentasi
terhadap aktivitas enzim selulase.
Berikut ini adalah Grafik Hubungan
Waktu fermentasi terhadap aktivitas
enzim (kadar glukosa (g/L))  pada
konsentrasi substrat 1 gr/ml.

Gambar 2. Grafik Hubungan aktivitas
enzim pada  konsentrasi
substrat 1gr/ml terhadap
waktu fermentasi

2.5

3

3.5

4

0 2 4 6 8Ak
tiv

ita
s E

nz
im

(K
ad

ar
 g

lu
ko

sa
(g

/L
))

waktu fermentasi (hari)

Hubungan waktu fermentasi terhadap
aktivitas enzim



Pada gambar 2 menunjukkan
pada awal fermentasi dengan
bertambahnya waktu fermentasi
terlihat aktifitas enzim yang
dihasilkan semakin meningkat
sampai dicapai waktu fermentasi 4
hari, tetapi setelah melebihi 4 hari
menunjukkan bahwa dengan
bertambahnya waktu fermentasi
aktifitas enzim yang dihasilkan
menjadi rendah. Aktifitas enzim
yang tertinggi pada waktu 4 hari
dilihat dari kadar glukosa yang
dihasilkan yaitu sebesar 3,57 g/L.
Pada waktu tersebut pertumbuhan
mikroba telah mencapai maksimal.
Hal ini mengikuti pola pertumbuhan
mikroorganisme yang mengalami
beberapa fase pertumbuhan, yaitu
fase adaptasi, fase eksponensial, fase
stasioner, dan fase kematian (Abdul
Aziz Darwis dkk, 1995). Aktivitas
enzim yang tinggi diperoleh pada
saat fase eksponensial yang dalam
penelitian ini diperoleh pada waktu
fermentasi 4 hari, karena enzim
adalah produk yang termasuk
kategori metabolit primer.
Metabolisme primer sangat esensial
bagi pertumbuhan sel mikroba
sekaligus merupakan penghasil
tenaga dan biasanya terbentuk
selama fase eksponensial (Jawetz,
1978; Stanbury dan Whitaker, 1987).
Proses ini pada hampir semua
organisme memiliki kesamaan
meskipun organisme tersebut
mempunyai perbedaan genetik
(Manitto,1981; Dewick, 1999).

Dapat dilihat aktifitas enzim
pada hari ke 2 dan 3 aktivitas enzim
selulase cenderung kecil. Hal ini
disebabkan karena mikroba masih
berada pada fase adaptasi. Untuk hari
ke tiga mikroorganisme sudah
memasuki proses pertumbuhan tetapi
belum optimal. Pada fase ini mikroba

lebih berusaha  menyesuaikan diri
dengan lingkungan dan medium baru
dari pada berkembang biak.
Mikroorganisme masih cendrung
memanfaatkan kandungan komponen
glukosa dalam substrat lebih
dominan dari pada komponen
selulosa sehingga akan menghambat
tersekresinya enzim selulase oleh
Aspergillus Niger. Sedangkan untuk
hari ke 4 terlihat aktifitas enzim
selulase yang dihasilkan meningkat
dan mencapai aktifitas yang
tertinggi. Hal ini menunjukkan
bahwa Aspergillus Niger berada pada
fase eksponensial. Pada fase ini
mikroba mengalami pertumbuhan
yang cepat, dan membutuhkan
banyak nutrisi maka dengan
sendirinya Aspergillus Niger
menghasilkan enzim selulase untuk
mendegradasi selulosa menjadi
glukosa agar bisa dimanfaatkan
untuk proses metabolismenya. Untuk
hari ke 5 dan 6 mikroorganisme
mengalami fase kematian yang
menunjukkan bahwa Aspergillus
Niger sudah tidak bekerja lagi secara
optimal. Ini disebabkan ketersediaan
nutrisi yang semakin berkurang dan
habis. Mikroorganisme akan
menggunakan bahan-bahan organik
yang terkandung dalam substrat
sebagai makanannya, tetapi ada
beberapa unsur kimia penting yang
banyak digunakan sebagai nutrisi
untuk pertumbuhan bakteri sehingga
pertumbuhan bakteri optimal.

Pada penelitian yang telah
dilakukan oleh Retnoningtyas dkk,
mempelajari mengenai pengaruh
perlakuan awal substrat tandan
pisang sebagai media untuk produksi
selulase. Dalam penelitian ini
dijelaskan bahwa enzim selulase
menunjukkan aktivitas tertinggi pada
jam ke 96 pada semua variasi



perlakuan awal. Hal ini
dimungkinkan jika didalam substrat,
komponen glukosa semakin sedikit
maka adanya komponen polisakarida
dalam hal ini selulosa cenderung
akan didegradasi oleh enzim
selulase.

Hubungan antara konsentrasi
substrat terhadap aktivitas enzim
yang dihasilkan pada berbagai
variabel.

Gambar 3 Grafik Hubungan
aktivitas enzim yang
dihasilkan pada berbagai
variabel  terhadap waktu
fermentasi

Dari grafik 3 menunjukkan
bahwa titik optimum untuk aktivitas
enzim tertinggi didapat pada hari ke
4 dan konsentrasi substrat 1 gr/ml.
Aktivitas enzim yang dihasilkan
yaitu 3,57 gr/l. Apabila ditinjau dari
pengaruh variabel konsentrasi
substrat dan waktu fermentasi
terhadap kadar glukosa dan aktivitas
enzim yang dihasilkan tampak ada
korelasi antara kadar glukosa yang
dihasilkan dan aktivitas enzim yang
dihasilkan. Pada kondisi lingkungan
dimana kadar glukosa yang terukur

tinggi maka aktivitas enzim juga
tinggi, dan sebaliknya pada kondisi
dimana kadar glukosa yang
dihasilkan menurun maka terlihat
adanya penurunan aktivitas enzim
yang dihasilkan.

Tahap akhir dari penelitian
ini diawali dengan  ditentukannya
kadar glukosa awal. Kulit nenas dan
air yang telah dicampur dicek kadar
glukosanya dan didapat  sebanyak
2,24 gr/l. Selanjutnya digunakan
ekstrak enzim dengan aktivitas
terbaik sebanyak 10 ml untuk
hidrolisis substrat kulit nenas
sebanyak 50 ml dengan masa
inkubasi selama 12 jam. Kadar
glukosa ditentukan dengan reagen
DNS dan didapat sebanyak 5,93 gr/l.
Hasil kadar glukosa didapat dari
selisih kadar glukosa akhir dan kadar
glukosa awal sebanyak 3,69 gr
glukosa/l.

Perbandingan hasil penelitian
dengan peneliti terdahulu

Aktivitas enzim yang
dihasilkan pada penelitian ini lebih
kecil dibandingkan dengan aktivitas
enzim yang ada di literatur. Sa’adah
(2010) telah melakukan penelitian
memproduksi enzim selulase dengan
menggunakan bahan baku jerami
padi dan aktivitas enzim yang
dihasilkan sebanyak 7,19 g/L.
Penelitian mengenai produksi enzim
selulase juga telah dilakukan oleh
Soeprijanto (2010) dengan bahan
baku tongkol jagung dan aktivitas
enzim selulase yang dihasilkan
sebanyak 2,257 IU/ml. Pada
penelitian ini kulit nenas digunakan
sebagai bahan baku untuk
memproduksi enzim selulase.
Aktivitas enzim selulase yang
didapatkan sebanyak 3, 69 g/L.
Perbedaan penelitian ini dengan
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penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti terdahulu terletak pada
bahan bakunya saja sehingga
dihasilkan aktivitas enzim yang
berbeda.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Aktivitas enzim selulase
tertinggi diperoleh pada variabel
konsentrasi substrat 1 gr/ml dan
waktu fermentasi 4 hari sebanyak
3,57 g/L.Kulit Nenas dapat
digunakan untuk memproduksi
enzim selulase menggunakan
Aspergillus niger. Pengaruh
Konsentrasi substrat terhadap
aktivitas enzim yaitu aktivitas enzim
terbaik didapatkan pada substrat dan
mikroorganisme yang jumlahnya
sama banyak. Pengaruh aktivitas
enzim terhadap waktu fermentasi
yaitu pada awal fermentasi dengan
waktu 2 sampai 4 hari didapatkan
aktivitas enzim semakin meningkat,
tetapi setelah melewati waktu 4 hari
aktivitas enzim menurun. Gula cair
yang dihasilkan dilihat dari aktivitas
enzim yang terbaik yaitu sebanyak
3,69 gr glukosa/liter.

Saran
Untuk penelitian yang

selanjutnya disarankan agar
menganalisa kemungkinan adanya
berbagai macam enzim yang terdapat
dalam sampel selain enzim selulase.
mencari kondisi yang optimal untuk
memproduksi gula cair dengan
menggunakan enzim selulase.
mengidentifikasi enzim selulase
engan menggunakan selulosa murni
dan mengukur konsentrasi enzim
yang dihasilkan.
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