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ABSTRACT 

 
Bacterial S-16 is one of the local strains of cellulolytic bacteria of biochemistry 
laboratory collection, FMIPA Riau University that is able to produce the cellulose 
enzyme. Cellulase enzyme is an enzyme that can hydrolyze the cellulose into reducing 
sugars. Production of enzyme from a microorganism is influenced by internal factors 
(genetic) and external such as temperature, pH, inducer compounds, carbon source and 
production time. In this study, the optimization of production of cellulase enzyme from 
S-16 was conducted in two phases : first optimization of the temperature variations of 
25°C, 35°C, 50°C, 60°C and the second stage of the optimization of the production time 
variations 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 o’clock at the optimum temperature obtained from 
the first stage. Produced cellulase enzyme activity was calculated based on reducing 
sugar formed from CMC substrate hydrolysis by cellulase enzymes with Nelson-
Somogyi. Cellulase enzyme activity is equivalent to reduce sugar hydrolysis results. 
The results showed that the highest activity of cellulase enzyme bacterial S-16 was 
obtained at a temperature of 5°C which equal to 32x10-4 U/mL and the optimum 
production time at 21 hours by 60x10-4 U/mL. The highest protein content is at 15 hours 
of production time by 0,04413 mg/mL whereas cellulase activity and specific activity 
were not detected. Therefore, it is assumed that these bacterias produce another protein 
beside cellulase enzyme protein.  
 
Keywords : Cellulose, cellulase, reducing sugar. 
 

ABSTRAK 
 

Bakteri S-16 adalah salah satu bakteri selulolitik strain lokal koleksi laboratorium 
Biokimia FMIPA Universitas Riau yang mampu menghasilkan enzim selulase. Enzim 
selulase adalah enzim yang dapat menghidrolisis selulosa menjadi gula pereduksi. 
Produksi enzim dari suatu mikroorganisme dipengaruhi oleh faktor internal (genetik) 
dan eksternal (suhu, pH, senyawapenginduksi, sumberkarbondanwaktuproduksi).Pada 
penelitian ini optimalisasi produksi enzim selulase dari S-16 dilakukan melalui dua 
tahap yaitu tahap pertama optimalisasi suhu dengan variasinya 25C, 35C, 50C, 60C.  
Tahap kedua optimalisasi waktu produksi dengan variasi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 jam 
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pada suhu optimal yang diperoleh dari tahap pertama. Aktivitas enzim selulase yang 
dihasilkan dihitung berdasarkan gula pereduksi yang terbentuk dari proses hidrolisis 
substrat CMC oleh enzim selulase dengan metode Nelson-Somogyi. Aktivitas enzim 
selulase ekuivalen dengan gula pereduksi hasil hidrolisisnya. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa aktivitas enzim selulase tertinggi bakteri S-16 diperoleh pada suhu 
50C yaitu sebesar 32x10-4 U/mL dan waktu produksi optimum pada 21 jam sebesar 
60x10-4 U/mL. Kadar protein tertinggi adalah pada waktu produksi 15 jam sebesar 
0,04413 mg/mL sedangkan aktivitas selulase dan aktivitas spesifiknya tidak terdeteksi. 
Oleh karena itu, diduga bakteri ini menghasilkan protein lain selain protein enzim 
selulase.   
 
Kata kunci : Selulase, selulosa, gula pereduksi. 
 

PENDAHULUAN 
 

Enzim selulolitik adalah nama lain dari enzim selulase yang dapat 
menghidrolisis ikatan  (1-4) glikosidik yang terdapat pada polisakarida selulosa 
menjadi molekul-molekul kecil glukosa (Lehninger, 1998). Enzim selulase dapat 
dihasilkan oleh mikroba selulolitik baik bakteri maupun jamur (Yinbo dkk., 
2006).Penguraian selulosa oleh enzim selulase memiliki peranan yang penting antara 
lain untuk pengolahan limbah pertanian yang banyak mengandung selulosa (komponen 
utama dinding sel tanaman)sehingga dapat diubah menjadi produk yang bernilai 
ekonomis yaitu glukosa. Kemudian, glukosa dapat diubah menjadi bahan baku untuk 
produksi alkohol. 

Produksi enzim oleh mikroorganisme sangat dipengaruhi oleh faktor internal 
(faktor genetik) dan faktor eksternal (kondisi pertumbuhan). Faktor eksternal tersebut 
antara lain suhu, pH, senyawa penginduksi, sumber karbon dan waktu produksi 
(Goodenough, 1989). Siagian, E pada tahun 2012 telah melakukan isolasi bakteri 
selulolitik dari sungai Siak dan diperoleh10 isolat yang menghasilkan enzim selulase. 
Aktivitas enzim selulase ditentukan berdasarkan gula pereduksi yang dihasilkan dari 
reaksi enzimatis dengan menggunakan metoda Nelson-Somogyi. Hasilnya diperoleh 2 
isolat dengan nomor isolat 16 dan 22 (isolat S-16 dan S-22) yang memiliki aktivitas 
selulase relatif lebih tinggi dari pada isolat lainnya. Penelitian selanjutnya dilakukan 
oleh Rahmi, F. L pada tahun 2013, untuk optimalisasi komposisi media dan konsentrasi 
sumber karbon produksi enzim selulase bakteri S-16 dan S-22. Melalui uji Nelson-
Somogyi untuk penentuan kadar gula pereduksi, diketahui bakteri S-16 danS-
22menghasilkan aktivitas enzim selulaseyang tertinggi sama-sama pada konsentrasi 1% 
CMC. Aktivitas berturut-turut sebagai berikut, yaitu pada S-16(0,0042±0,0000) unit/mL 
dan S-22 (0,0016±0,0003) unit/mL pada media yang sama. Sedangkan untuk  media 
yang berbeda diperoleh aktivitas enzim selulase tertinggi untuk S-16 pada media 
produksi IV sebesar (0,0088±0,0003) unit/mL ekstrak kasar enzim dan aktivitas selulase 
dari S-22 tertinggi pada media produksi III yaitu sebesar (0,0014±0,0005) unit/mL.  

Pada penelitian ini juga dilakukan optimalisasi untuk bakteri S-16 menggunakan 
media IV (Gupta dkk., 2012) dengan variabel suhu dan waktu produksi. Suhu pada 
media fermentasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam produksi enzim 
(Ahmed dkk., 2009).Produksi enzim disamping dipengaruhi oleh suhu juga dipengaruhi 
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oleh kondisi lingkungan medium tempat tumbuhnya antara lain waktu produksi, dimana 
waktu produksi ini sangat mempengaruhi jumlah sel yang terkandung di dalam media 
produksi. Jumlah sel juga mempengaruhi konsentrasi enzim yang dihasilkan. Oleh 
karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan analisis suhu dan waktu pertumbuhan 
optimum untuk produksi enzim selulase oleh isolat S-16 dalam media produksi cair. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Peremajaan isolat bakteri selulolitik dilakukan dengan mengambil satu ose stok 
isolat secara aseptis dan ditanam pada NA (Nutrient Agar) miring yang steril, kemudian 
diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Bakteri dari hasil peremajaan 1 tabung agar 
miring diambil dan dimasukkan ke dalam 50 ml media Nutrient Broth (NB), lalu 
diinkubasi di dalam shaker incubator dengan kecepatan agitasi 120 rpm pada suhu 37C 
selama 24 jam. Suspensi bakteri ini digunakan sebagai starter dan selanjutnya dilakukan 
pengukuran OD. Media selektif 1L yang terdiridari KH2PO4 0,5 g; MgSO4.7H2O 0,25 g; 
NaNO3 0,25 g; CaCl2 0,1 g; NaCl 0,2 g menunjukkan susunan nutrisi dari media cair 
untuk produksi enzim selulase. Semua bahan mineral dicampurkan dalam 100 mL dapar 
fosfat. Media ini dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 mL. Pada media ditambahkan 
karboksimetil selulosa (CMC), kemudian disterilisasi dengan autoklaf pada tekanan 15 
lb, 121C selama 20 menit. Media siap ditanami apabila tidak ada tanda-tanda 
kontaminasi setelah dibiarkan satu malam pada suhu kamar. 

Inokulum isolat S-16 sebanyak 10% dimasukkan masing-masing ke dalam 
media cair produksi enzim 100 mL kemudian diinkubasi pada shaking incubator dengan 
suhu 25C, 35C, 50C, dan 60C selama 24 jam. Ekstrak kasar enzim selulase yang 
terdapat dalam media dipisahkan dari sel isolatnya dengan menggunakan sentrifugasi 
dalam keadaan dingin dengan kecepatan 9500 rpm selama 10 menit. Sebelum 
sentrifugasi, media kultur berisi enzim tersebut didinginkan pada suhu 100C selama 
kurang lebih 1 jam. Supernatan disaring dengan filter glass fiber (Whatman GF/C). Jika 
enzim tidak langsung digunakan untuk analisis aktivitas enzim, kemudian ditambahkan 
NaN3 hingga konsentrasinya 0,02% (b/v) ke dalam setiap larutan supernatant. Aktivitas 
ekstrak kasar enzim selulase dianalisis dengan menggunakan substrat CMC 2% suhu 
40C, pH 7, kemudian konsentrasi glukosa yang dihasilkan dari aktivitas enzim selulase 
ditentukan dengan metode Nelson-somogyi. 

Setelah diketahui ekstrak kasar enzim selulase pada suhu produksi yang 
mempunyai aktivitas selulase tertinggi selanjutnya suhu optimum digunakan lagi untuk 
optimalisasi waktu produksi dengan variasi waktu (3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 jam) yang 
dimasukkan kedalam 8 erlenmeyer. Inokulum isolat S-16 sebanyak 10% dimasukkan 
masing-masing ke dalam media produksi kemudian diinkubasi pada shaking incubator 
dengan suhu optimum selama 24 jam. Ekstrak kasar enzim kemudian dipisahkan dengan 
cara yang sama pada suhu optimum. 

Aktivitas ekstrak kasar enzim selulase ditentukan dengan metode Nelson-
Somogyi. Aktivitas enzim dinyatakan sebagai jumlah gula pereduksi yang dilepaskan 
oleh kerja enzim per satuan waktu. Uji aktivitas enzim menggunakan 1 mL larutan 
CMC 2% yang dilarutkan dengan buffer pospat 0,05 M pH 7 kemudian diinkubasi 
selama 5 menit dalam waterbath pada suhu 40C. Tanpa mengeluarkan tabung reaksi 
dari waterbath dimasukkan 1 mL larutan enzim. Larutan diinkubasi selama 30 menit. 
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Substrat sebanyak 1 mL ditambahkan pada tabung sampel pada waktu nol sedangkan 
pada tabung kontrol setelah penambahan reagen lalu dipanaskan dalam penangas air 
selama 20 menit. Setelah larutan dingin, larutan ditambahkan 1 mL reagen 
arsenomolibdat dan divortex lalu dibiarkan dingin pada suhu kamar selama 5 menit dan 
ditambahkan 6 mL akuades. Sebagai blanko, digunakan buffer pospat pada pH 7 (0,05 
M) dan sebagai standar, digunakan larutan glukosa dengan berbagai konsentrasi (antara 
0,02 s/d 0,1 mg/mL). 

Absorbansi dari masing-masing larutan diukur menggunakan spektrofotometer 
pada panjang gelombang 540 nm. Pengukuran aktivitas dilakukan masing-masing untuk 
empat kali pengulangan untuk setiap sampel. Satu unit aktivitas enzim didefinisikan 
sebagai banyaknya enzim yang dapat melepaskan 1μmol gula pereduksi permenit. Data 
absorbansi yang diperoleh dari tiap-tiap sampel kemudian ditentukan aktivitasnya. 
Aktivitas enzim selulase diketahui dari gula pereduksi yang dihasilkan setiap millimeter 
permenit (μmol gula pereduksi/ml/menit) dan dihitung dengan rumus berikut : 

퐴푘푡푖푣푖푡푎푠푒푛푧푖푚 = 	
µmol	gula	reduksi	sampel − µmol	gula	reduksi	kontrol	

푣표푙푢푚푒푒푘푠푡푟푎푘	푒푛푧푖푚푥	푗푎푚	푥	푚푒푛푖푡  

Satu unit (IU) aktivitas enzim selulase didefinisikan sebagai banyaknya enzim 
yang melepaskan 1 μmol gula pereduksi permenit. 

Data yang diperoleh dari percobaan dengan variabel komposisi media produksi 
dan konsentrasi sumber karbon yang berbeda, dianalisis secara statistik. Perbandingan 
aktivitas enzim selulase dari isolat selulolitik digunakan uji Duncan jarak berganda 
(Duncan’s Multiple Range Test) pada taraf 5%. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
a. Suhu optimal dari selulase 

Aktivitas enzim dinyatakan sebagai jumlah gula pereduksi yang dilepaskan oleh 
kerja enzim per satuan waktu. Penentuan jumlah gula pereduksi dilakukan pada ekstrak 
kasar enzim S-16 yang diinkubasi selama 1 jam pada suhu 40°C dan pH 7 dan 
ditentukan dengan metode Nelson-Somogyi (Clark dan Switzer, 1977). 

Hasil Anova dan uji Duncan jarak berganda menunjukkan bahwa rata-rata 
aktivitas selulase S-16 dengan variasi suhu menunjukkan perbedaan secara signifikan 
(p<0,05). Aktivitas ekstrak kasar selulase tertinggi adalah pada suhu 50C sebesar 
(0,000315 ± 0,000241) unit/mL. 

Tabel 1 :Variasi suhu produksi enzim terhadap aktivitas ekstrak kasar selulase 
dari S-16 

Suhu (C) Aktivitas Enzim Selulase S-16 *(U/mL) 
25 0,000000±0,000000a 

35 
50 
 60 

0,000071±0,000070a 
0,000315±0,000241b 
0,000000±0,000000a 

Catatan :*) nilai rata-rata aktivitas selulase dari tiga kali pengulangan. Pangkat huruf menyatakan berbeda 
signifikan pada tingkat 5% (p<0,05) berdasarkan uji Duncan jarak berganda 
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Gambar 1. Hubungan suhu produksi terhadap aktivitas selulase S-16 
 
Suhu mempunyai peranan yang sangat penting dalam reaksi enzimatik. Ketika 

suhu bertambah sampai suhu optimum, kecepatan reaksi enzim naik karena energi 
kinetik bertambah. Bertambahnya energi kinetik akan mempercepat gerak vibrasi, 
translasi, dan rotasi, baik enzim maupun substrat. Hal ini akan memperbesar peluang 
enzim dan substrat bereaksi. Ketika suhu lebih tinggi dari suhu optimum, protein 
berubah konformasi sehingga gugus reaktif terhambat. Perubahan konformasi ini dapat 
menyebabkan enzim terdenaturasi. Substrat juga dapat berubah konformasinya pada 
suhu yang tidak sesuai, sehingga substrat tidak dapat masuk ke dalam sisi aktif enzim 
(Meryandini, 2009). 

Aktivitas optimum ekstrak kasar enzim selulase dicapai pada temperatur 50C, 
dengan aktivitas sebesar 0,000315±0,000241U/mL yang berarti pertumbuhan pada suhu 
50C akan menyebabkan terurainya CMC menjadi glukosa dengan kecepatan tinggi 
sehingga dapat digunakan sel untuk sumber karbon dan pembelahan sel akan lebih 
optimum dengan demikian produksi enzim menjadi optimal. Bakteri yang memiliki 
suhu pertumbuhan optimum di atas 45C atau 50C disebut bakteri termofil. Oleh 
karena itu bakteri S-16 yang menghasilkan enzim selulase ini termasuk ke dalam bakteri 
termofil. Pada suhu 60C bakteri S-16 tidak menunjukkan aktivitas enzim. Hal ini 
disebabkan oleh suhu yang terlalu tinggi yang dapat menyebabkan denaturasi terhadap 
protein bakteri dan protein enzim, sehingga metabolisme terhambat (Fitriani, 2003).   

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2003), yaitu aktivitas enzim 
optimum 51,914 U/mL dari bakteri Bacillus pumilus galur 55 pada suhu 50C. Pada 
hasil peneltian yang dilakukan oleh Fikrinda dkk (2000) suhu optimum aktivitas CMC-
ase oleh bakteri isolat Ah-36-IV12 yang diisolasi dari sumber ekosistem air hitam, suhu 
optimumnya berada pada suhu 60C. Hal ini membuktikan tidak semua bakteri 
selulolitik mempunyai suhu produksi optimum yang sama. Ini disebabkan karena 
berbeda sumber dan jenis bakteri yang diteliti dan suhu penyimpanan enzim tidak sesuai 
dengan daerah asalnya sehingga hal ini mempengaruhi sifat enzim yang diproduksi. 
Selain itu, Setiap bakteri selulolitik menghasilkan kompleks enzim selulase yang 
berbeda-beda, tergantung dari gen yang dimiliki dan sumber karbon yang digunakan. 
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b. Waktu produksi optimal dari selulase 

Pada tahap kedua suhu 50°C digunakan lagi untuk produksi enzim dari bakteri 
S-16 dengan variasi waktu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24 jam dengan media produksi 
yang sama. Aktivitas enzim optimum diperoleh pada 21 jam waktu produksi sebesar 
0,00060±0,00004U/mL (Tabel 2) dan berbeda signifikan (p<0,05) dengan waktu 
produksi lainnya. 

Tabel 2 :Variasi waktu produksi enzim terhadap aktivitas ekstrak kasar selulase 
dari S-16 

Waktu produksi  Aktivitas Enzim Selulase S-16 *(U/mL) 
3 jam 0,00034±0,00005b 

6 jam 
9 jam 

 12 jam 

0,00000±0,00000a 
0,00000±0,00000a 
0,00041±0,00011bc 

15 jam 0,00000±0,00000a 

18 jam 0,00000±0,00000a 

21 jam 0,00060±0,00004d 

24 jam 0,00047±0,00015c 

Catatan :*) nilai rata-rata aktivitas selulase dari tiga kali pengulangan. Pangkat huruf menyatakan 
berbeda signifikan pada tingkat 5% (p<0,05) berdasarkan uji Duncan jarak berganda 
 

Waktu produksi optimum didapatkan dengan pengujian aktivitas enzim dari 
isolat S-16 yang difermentasi selama 24 jam dengan pengambilan sampel tiap 3 jam. 
Optimalisasi waktu dilakukan selama 24 jam karena mikroorganisme selulolitik dari 
kelompok bakteri memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat sehingga waktu yang 
dibutuhkan untuk produksi enzim menjadi lebih cepat. Reaksi enzimatis yang terjadi 
pada pengujian tersebut muncul karena adanya kontak antara enzim dengan substrat 
yang digunakan. Interaksi terjadi pada bagian sisi aktif enzim dan hanya dapat terjadi 
apabila sisi aktif tersebut mempunyai ruang yang tepat dan sesuai dengan substrat yang 
akan membentuk kompleks enzim-substrat. Pada akhirnya kompleks enzim-substrat 
akan terurai menjadi hasil reaksi atau produk dan membebaskan enzim kembali 
(Biorata, 2012).  

Selama pengamatan, aktivitas enzim setiap 3 jam selama 24 jam didapatkan 
aktivitas enzim meningkat pada waktu 21 jam seiring dengan pertumbuhan selnya dan 
pada jam ke-24 aktivitas enzim menurun, hal ini diduga terjadi feed back inhibition dari 
glukosa sehingga dapat menghambat aktivitas enzim selulase. Molekul glukosa sebagai 
produk akhir dari enzim selulase menempel pada sisi alosterik enzim sehingga sisi aktif 
enzim selulase tidak dapat lagi ditempati oleh substrat selulosa. Selain itu terjadi represi 
katabolik sintesis enzim selulosa oleh karena kehadiran glukosa yang melimpah. 
Glukosa merupakan sumber karbon sederhana yang dapat merepresi sintesis enzim 
selulase. Karena masing-masing isolat waktu optimum untuk produksi enzim yang 
berbeda, maka untuk mendegradasi substrat limbah pertanian seperti jerami padi, tandan 
kelapa sawit, tongkol jagung, dan kulit pisang digunakan enzim ekstrak kasar yang 
diproduksi pada waktu puncak aktivitas enzim selulase tiap isolat. Karena isolat ini 
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merupakan bakteri, diduga pada jam ke-24 terjadi fase kematian yaitu jumlah sel yang 
mati meningkat. Hal ini disebabkan ketidaktersediaan nutrisi dan produk buangan yang 
toksik (Maranatha, 2008). 

Selulase merupakan enzim ekstraseluler, yaitu enzim yang dihasilkan di dalam 
sel, lalu disekresikan ke media tumbuhnya. Dalam media pertumbuhan, garam-garam 
mineral seperti KH2PO4 dan MgSO4.7H2O digunakan sebagai nutrient untuk membantu 
pertumbuhan sel dan Magnesium pada MgSO4.7H2O merupakan kofaktor bagi aktivitas 
enzim selulase (Pratiwi, 2008), sedangkan buffer berfungsi untuk mempertahankan pH 
lingkungan produksi selulase supaya enzim yang digunakan tidak terdenaturasi. 

Enzim selulase diisolasi dari media produksi dengan metode sentrifugasi dingin 
bersuhu 4C untuk memisahkan sel bakteri dari mediumnya, sehingga diperoleh ekstrak 
kasar enzim ekstraseluler (Darwis dan Sakura, 1990). Sentrifugasi dingin ini bertujuan 
untuk menghindari denaturasi protein, apabila larutan enzim ini tidak langsung diuji 
aktivitasnya atau akan disimpan dalam waktu yang lama maka ditambahkan larutan 
NaN3 0,02%. Larutan NaN3 ini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan mikroba atau 
mencegah rusaknya enzim karena adanya mikroba lainnya jika terjadi kontaminasi 
(Endrini, 1995). Penentuan kondisi produksi bertujuan agar ditemukannya kondisi 
terbaik untuk memproduksi selulase yang dipantau berdasarkan aktivitas enzim yang 
dimonitor menggunakan metode Nelson-Somogyi. Dari hasil penelitian ini, aktivitas 
enzim dengan suhu 50C menunjukkan aktivitas tertinggi. 
 
c. Kadar protein dan aktivias spesifik dengan variasi waktu produksi pada 

suhu 50C 
Aktivitas spesifik selulaseS-16denganvariasi waktu produksi pada 50C berbeda 

secara signifikan (p<0,05) berdasarkan ujiDuncan jarak berganda. 

Tabel 3 :Variasi waktu produksi enzim terhadap aktivitas spesifik selulase dari 
S-16 

Waktu 
produksi 

Aktivitas 
(U/mL) 

Kadar protein 
(mg/mL) 

Aktivitas spesifik (U/mg) 

3 jam 
6 jam 
 9 jam 
12 jam 
15 jam 
18 jam 
21 jam 
24 jam 

0,00034 
0,00000 
0,00000 

0,00041 
0,00000 

0,00000 

0,00060 
0,00047 

0,02470 

0,03658 
0,03128 

0,03628 

0,04413 

0,03648 

0,03905 

0,04125 

0,01377±0,00511b 

0,00000±0,00000a 

0,00000±0,00000a 

0,01130±0,00634b 

0,00000±0,00000a 

0,00000±0,00000a 

0,01536±0,00147b 

0,01139±0,01090b 

Catatan :*) nilai rata-rata kadar protein dari empat kali pengulangan. Pangkat huruf menyatakan 
berbeda secara signifikan pada tingkat 5% (p<0,05) berdasarkan uji Duncan jarak berganda 
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Gambar 2. Hubungan waktu produksi terhadap kadar proteinselulase S-16 
 

Profil kadar protein dari ekstrak kasar enzim selulase dengan waktu produksi 
dari 3 jam sampai dengan 24 jam cenderung meningkat. Ini berarti bakteri 
menghasilkan protein lain selain protein enzim selulase. Hal ini dapat dilihat pada 
waktu produksi 15 jam dengan kadar protein tertinggi sebesar 0,04413 mg/mL 
sedangkan aktivitas selulase dan aktivitas spesifiknya tidak terdeteksi. Oleh karena itu, 
diduga bakteri ini menghasilkan protein lain selain protein enzim selulase. 

Aktivitas spesifik enzim menunjukkan suatu ukuran kemurnian enzim atau dapat 
digunakan sebagai indikasi ada tidaknya protein lain atau inhibitor di dalam media 
produksi enzim. Sebagai contoh, bila aktivitas tinggi, tetapi aktivitas spesifik rendah, 
maka ini menunjukkan selain adanya protein lain dalam ekstrak, konsentrasi inhibitor 
dalam media rendah. Bila aktivitas rendah dan aktivitas spesifik rendah, maka 
kemungkinan aktivitas rendah disebabkan oleh adanya konsentrasi yang tinggi dari 
inhibitor di dalam media produksi enzim. Penyebab rendahnya aktivitas spesifik juga 
dapat disebabkan represor dalam media produksi (Fitrahmayanti, 2010). 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Bakteri selulolitik S-16 termasuk bakteri termofilik yang menghasilkan aktivitas 
enzim selulase optimum pada suhu 50°C waktu produksi 21 jam sebesar 0,00060 U/mL 
(µg gula pereduksi/1 mL enzim per menit), dan aktivitas spesifiknya 0,01536 
U/mg.Waktu produksi 15 jam dengan suhu 50°C memiliki kadar protein tertinggi 
sebesar 0,04413 mg/mL sedangkan aktivitas enzim selulasenya tidak terdeteksi 
sehingga aktivitas spesifiknya 0,00000. Hal ini membuktikan adanya protein/enzim lain 
selain selulase. 

Pada penelitian ini disarankan untuk dapat dilakukan analisis enzim lain yang 
dihasilkan oleh isolat strain lokal S-16. Serta dilakukan juga optimalisasi produksi 
enzim selulase dengan variabel pH, kecepatan agitasi dan faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi sekresi enzim selulase. 
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