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ABSTRACT 
 

Proteases are one of the most important industrial enzymes accounting for nearly 60% of the total worldwide 
enzyme sales. Of these, alkaline proteases are employed primarily as cleansing additives to detergents and in 
bating of hides and skins in leather industries. Among the various proteases, bacterial proteases are the most 
significant, compared with animal and fungal proteases, especially from Bacillus species. This research try to 
produce enzyme of protease alkaline by using submerged fermentation technology and exploit local soybean 
cake liquid waste medium to determining optimum medium composition, temperature and pH in producing 
the enzyme constructively Bacillus substilis. In order to get the optimum concentration fermentation media 
and pH, research was conducted of flour concentration at 10%, 20%, 30%, and pH at 7, 8, 9, 10 and 11 
respectively. The optimum fermentation temperature of alkaline protease was obtained with temperature 
variation at 30, 40, 50, 60 and 70 oC. Fermentation process took place during 72 hour to the each variable and 
conducted by intake of sample every 12 hours. Enzyme activities were determined by using Protease 
Colorimetric Detection Kits from Sigma, which were calculated by rate of tyrosine existing in mixture of 
reagent and samples were analyzed using spectrophotometer. Result showed that the optimum conditions 
obtained were at fermentation medium (grist flour) concentration of 10%, early pH media of 9 and 
temperature of incubation of 30 oC with maximum enzyme activity 32,90 unit/ml. 
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I. PENDAHULUAN 

Dewasa ini industri enzim telah berkembang pesat dan menempati posisi penting dalam 
bidang industri. Laju pertumbuhan enzim mencapai 10–15% pertahun dan diperkirakan akan 
meningkat seiring dengan berkembangnya proses-proses baru, Penggunaan enzim dalam industri 
memberikan banyak keuntungan, seperti menggantikan bahan kimia berbahaya, tidak memerlukan 
temperatur dan tekanan tinggi, dan memberikan banyak keuntungan pada lingkungan.  

Dari enzim-enzim yang ada, salah satu penggunaan terbesar di dalam industri adalah enzim 
protease, yaitu sebesar 59% [The Aplication of Enzymes in Industry, 1986]. Protease atau enzim 
proteolitik adalah enzim yang memiliki daya katalitik yang spesifik dan efisien terhadap ikatan 
peptida dari suatu molekul polipeptida atau protein. Protease merupakan enzim penting dan 
memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena aplikasinya yang sangat luas. Enzim protease dapat 
diperoleh dari empat macam sumber, yaitu, hewan, tumbuhan, bakteri dan fungi. Bakteri 
merupakan produser protease yang paling signifikan bila dibandingkan dengan kelompok lainnya, 
terutama dari species Bacillus. Enzim ini mampu menghidrolisis kotoran yang berupa protein dan 
memecahkannya menjadi polipeptida yang lebih larut atau asam amino. Enzim bekerjasama dengan 
komponen lain dalam deterjen, sehingga menghasilkan cucian yang lebih bersih 
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Selama ini kebutuhan akan enzim protease sebagai bahan aditif dalam industri deterjen 
maupun industri lainnya masih harus diimpor. Sementara itu, Indonesia sebagai negara agraris 
banyak terdapat limbah industri kecil yang masih memiliki kandungan nutrisi yang berguna bagi 
pertumbuhan mikroorganisme  seperti bakteri. Salah satu diantaranya adalah industri rumah tangga 
seperti industri pembuatan tahu yang menghasilkan limbah kulit kedelai, ampas dan air tahu. 
Selama ini kulit kedelai dapat digunakan sebagai pakan ternak, ampas tahu dapat diolah menjadi 
tempe gabus atau oncom dan air tahu atau limbah cair tahu (whey tahu) dapat diolah menjadi nata 
de soya. Jepang telah memanfaatkan air limbah tahu untuk Membrane Sound System [Warisno, 
1994].  

Whey tahu berpotensi besar untuk digunakan sebagai bahan substrat dalam 
pembuatan enzim karena memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, selain itu air tahu 
merupakan bahan alam yang melimpah, murah dan mudah didapat di Indonesia. Aplikasi 
teknologi yang digunakan dalam memproduksi enzim protease alkalin pada penelitian ini adalah 
teknologi fermentasi cair yang mempunyai keunggulan yaitu pengawasan yang lebih mudah dan 
fleksibel. Selain itu juga dapat disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan lingkungan bagi 
mikroorganisme yang dipilih dengan keadaan medium cair yang homogen.  

Tujuan dari penelitian ini adalah mengamati pertumbuhan enzim protease yang dihasilkan 
oleh Bacillus substilis dengan menggunakan media limbah cair tahu dan mencari komposisi media 
produksi, pH dan temperatur optimum pada fermentasi keadaan cair untuk memperoleh produk 
yang maksimum. 

 
II. BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap. Sebelum dilakukannya tahap fermentasi, didahului 
dengan penyiapan bahan baku, sterilisasi alat dan bahan serta perbanyakan inokulum bakteri. 
Fermentasi produksi enzim protease pada penelitian ini dilakukan dalam erlenmeyer. Penelitian 
dilakukan dengan metode curah (batch). Semua tahap di atas dilakukan dengan memvariasikan 
konsentrasi media, pH dan temperatur. 

2.1 Limbah Cair Tahu.  
Limbah cair tahu yang digunakan sebagai medium fermentasi Bacillus substilis merupakan 

limbah hasil saringan pertama pada industri pengolahan tahu. Limbah cair tahu diperoleh dari 
industri tahu yang berada di daerah Tanjung Rhu Pekanbaru. Sebelum limbah tahu digunakan, harus 
disterilisasi dalam autoklav pada suhu 121 oC selama 15 menit. Selain itu, alat-alat yang digunakan 
juga harus disterilisasi dalam oven pada suhu 160 0C selama 60 menit. 

 
2.2 Biakan murni Bacillus substilis.  
 Biakan murni Bacillus substilis diperoleh dari Laboratorium Bioproses Jurusan Teknik 
Kimia, Institut Teknologi Bandung (ITB). Pembiakan bakteri dilakukan pada agar miring (NA) 
dengan tujuan memperbanyak persediaan. 
 
2.3 Sterilisasi Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang akan dipergunakan untuk inokulasi harus disterilisasi terlebih dahulu 
untuk mencegah terjadinya kontaminasi.  Alat dan bahan yang berbentuk padat disterilisasi di 
dalam oven pada suhu 160 oC selama 60 menit, yang mana sebelum dimasukkan ke dalam oven, 
semua peralatan dibungkus dengan kertas. Sedangkan bahan penelitian yang berbentuk cair 
disterilisasi secara terpisah di dalam autoklav pada suhu 121 oC selama 15 menit. 
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2.4 Pembuatan Medium untuk Produksi Enzim.  

Tepung gandum dan Na2CO3 disterilkan di dalam oven pada suhu 160 oC selama 60 menit 
sedangkan whey tahu disterilkan dalam autoklav pada suhu 121 0C selama 15 menit. Whey tahu 
sebanyak 50 ml, tepung gandum dengan berat yang berbeda (10%, 20%, dan 30% dari volume 
whey tahu), dan Na2CO3 dengan kadar 1% b/v yang dimasukkan ke dalam tiga buah erlenmeyer 
yang masing-masing berukuran 250 ml secara aseptis. Kemudian dilakukan pengukuran larutan 
pada berbagai pH yang telah ditentukan (pH 7, 8, 9, 10, 11) dengan melakukan penambahan larutan 
HCl 0,1 M ataupun NaOH 0,1 M untuk pengaturan pH medium. 
 
2.5 Fermentasi 

Suspensi bakteri ditanamkan ke dalam medium cair tahu sebanyak 10% v/v dari volume 
medium produksi dengan menggunakan pipet ukur. Kemudian dilakukan fermentasi di dalam water 
bath pada suhu 30,40,50,60 dan 70 0C. Ambil sampel sebanyak 5 ml tiap rentang waktu fermentasi 
12 jam secara aseptis, masukkan ke dalam tabung reaksi kecil. Proses fermentasi dilakukan selama 
72 jam. 
 
2.6 Ekstraksi Enzim 

Ekstraksi enzim dilakukan dengan memisahkan enzim dari supernatant agar aktivitas enzim 
dapat diuji. Sampel yang telah diambil setiap 12 jam dipisahkan antara enzim dengan biomassa 
dengan menggunakan sentrifuge pada kecepatan 3000 rpm, suhu 4 oC selama 20 menit, kemudian 
dilakukan dialisis dengan larutan NaCl 0,1 M pada pH 7.  

2.7 Pengujian Aktivitas Enzim Protease  
Pengujian aktivitas enzim protease alkalin bertujuan untuk menentukan besarnya produksi 

enzim protease alkalin dari Bacillus substilis pada kondisi tertentu. Pengujian aktivitas dilakukan 
dengan menggunakan Protease Colorimetric Detection Kits dari Sigma Aldrich. Pertama pipet 
sampel enzim sebanyak 25 µl ke dalam tabung reaksi kecil, tambahkan 130 µl Protease Detection 
Subtrate. Kemudian dilakukan pengadukan dan inkubasi pada suhu 30 0C selama 10 menit. Setelah 
diinkubasi, tambahkan 130 µl TCA Working Solution pada masing-masing tabung reaksi kecil dan 
dilakukan pengadukan serta inkubasi pada suhu 37 0C selama 20 menit. Setelah diinkubasi, 
dilakukan sentrifugasi pada kecepatan 5000 rpm selama 5 menit. Ambil sampel yang telah 
disentrifugasi (supernatant) sebanyak 250 µl kedalam tabung reaksi kecil. Tambahkan 625 µl 
sodium carbonate solution dan 125 µl  diluted FC reagent ke dalam masing-masing tabung reaksi 
kecil dan dilakukan inkubasi pada suhu 37 oC selama 30 menit. Setelah itu, didiamkan pada 
temperatur kamar dan dipipet 1 ml sampel tersebut ke dalam cuvette. Lakukan pengadukan dan 
pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 660 nm. 

 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Kurva Standar Tyrosine 

Penentuan kurva standar tyrosine dilakukan sebelum proses fermentasi, kurva standar 
tyrosine digunakan untuk penentuan aktivitas enzim protease yang dihasilkan dari proses 
fermentasi. Penentuan kurva standar tyrosine dilakukan menurut prosedur Protease Detection Kit 
dan reagentnya dari Sigma-Aldrich yaitu dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang 
gelombang 660 nm. Dari data yang diperoleh dibuat sebuah kurva standar, yang menghubungkan 
absorbansi (Abs) sebagai ordinat dan konsentrasi (C) Tyrosine sebagai absisnya, regresi linear 
kurva sandar tyrosine y = 0.524x + 0.003.  
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          Gambar 3.1 Kurva Standar Tyrosine pada Absorbansi 660 nm 
 
3.2 Jumlah Koloni Bacillus substilis 

Jumlah koloni bakteri Bacillus substilis ini dihitung dengan menggunakan metode pour plate. 
Jumlah koloni pada biakan bakteri Bacillus substilis ini adalah 28 x 105 cfu/ml. 
 
3.3 Produksi Enzim Protease  

Pada penelitian ini digunakan bakteri Bacillus substilis yang difermentasi secara batch pada 
temperatur 30, 40, 50, 60 dan 70 0C dengan menggunakan media limbah cair tahu untuk 
memproduksi enzim protease. Untuk menentukan kondisi optimum dalam produksi enzim, variabel 
yang divariasikan adalah kadar media (tepung gandum) dan pH media. Kondisi optimum dalam 
produksi enzim protease ditentukan dengan cara menguji aktivitas enzim dengan menggunakan 
bahan uji Protease Colorometric Detection Kit. Bahan uji ini mendeteksi aktivitas enzim dengan 
menghitung kadar tyrosine yang ada dalam campuran reagent dan sampel dianalisa menggunakan 
spektrofotometer. Data aktivitas enzim yang diperoleh ditampilkan dalam bentuk grafik, yaitu 
dengan mengalurkan aktivitas enzim terhadap waktu inkubasi. Produksi enzim maksimum dapat 
dilihat pada grafik, yaitu ketika aktivitas enzim paling tinggi.  

 
3.4 Konsentrasi Media Optimum 

Hasil pengujian aktivitas enzim protease pada variasi konsentrasi media optimum dapat 
dilihat pada Gambar 3.2. Tampak dari Gambar 3.2, aktivitas maksimum enzim protease dicapai 
pada konsentrasi media 10%. Pada media dengan konsentrasi tepung gandum 10% aktivitas enzim 
adalah 32,9 unit/ml, sedangkan pada medium dengan konsentrasi tepung gandum 20% dan 30% 
adalah berturut-turut 23,367 dan 22,178 unit/ml. 
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Gambar 3.2 Kurva Produksi Enzim Protease oleh Bacillus substilis  
                                           pada Variasi Kadar Media 

 
Dari data tersebut tampak bahwa semakin besar konsentrasi tepung gandum untuk media 

fermentasi bakteri Bacilus substilis ini akan menyebabkan aktivitas enzim protease yang dihasilkan 
semakin kecil. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi tepung gandum pada media 
fermentasi akan menyebabkan kandungan air semakin rendah karena terserap oleh karbohidrat pada 
tepung gandum. Kadar air medium berpengaruh terhadap nilai Aw atau aktivitas air yang cocok 
untuk pertumbuhan bakteri. Aktivitas air adalah jumlah air bebas sistem dan merupakan istilah yang 
digunakan untuk menyatakan respon mikroorganisme terhadap tekanan osmosis. Kadar air 
berpengaruh terhadap kemudahan pemanfaatan substrat oleh Bacillus substilis karena kemudahan 
penetrasi bakteri ke dalam substrat [Narahara, 1977]. 
 
3.5 pH Media Optimum  

Hasil pengamatan terhadap pH optimum  medium untuk memproduksi enzim protease dapat 
dilihat pada Gambar 3.3. Aktivitas enzim protease alkalin pada pH 9 jauh lebih tinggi dari pada pH 
7, 8, 10 dan 11. Meningkatnya aktivitas enzim pada pH 9 disebabkan karena terjadinya 
keseimbangan proton antara medium dan sitoplasma bakteri sehingga tidak terjadi pemasukkan 
proton ke dalam sitoplasma, maka tidak ada energi yang digunakan untuk mengeluarkan proton dari 
dalam sitoplasma. Energi seluruhnya digunakan untuk sintesis komponen sel termasuk sintesis 
enzim [Judoamidjojo, 1990]. 

pH berpengaruh terhadap bentuk ionik sisi aktif dan bentuk tiga dimensi enzim sehingga 
dapat berpengaruh terhadap aktivitasnya. Bentuk sisi aktif enzim harus dijaga agar berada dalam 
bentuk yang sesuai dengan menjaga gugus ioniknya. Sisi aktif memegang peranan dalam reaksi 
enzim. Oleh karena itu pH harus dijaga agar enzim bekerja efektif [Gumbira, 1987]. 
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Gambar 3.3  Kurva Produksi Enzim Protease oleh Bacillus substilis pada 
                                Variasi  pH Awal Medium  
 
Penelitian yang dilakukan oleh Naidu et al, (2005) tentang produksi enzim alkalin dari 

Bacillus sp. K-30 dengan menggunakan Rice Bran (dedak padi)  mempunyai kesamaan pH 
optimum, yaitu pH 9. pH kultur sangat mempengaruhi proses enzimatik dan pengangkutan proton 
ke dalam sitoplasma. Mayoritas pertumbuhan Bacillus yang thermophilik terjadi pada rentang pH 
5,8–8,0 dan  pertumbuhan protease yang bersifat alkalin terjadi pada rentang pH 9–13 [Naidu dan 
Devi, 2005]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.4  Produksi Enzim Protease dari Bacillus sp. K-30 pada 
Berbagai pH dengan Menggunakan Rice Bran 

 
 
3.6 Temperatur Media Optimum 

Variasi temperatur yang dilakukan untuk memproduksi enzim protease adalah 30 oC, 40 oC, 
50 oC, 60 oC, dan 70 oC. Hasil pengamatan terhadap variasi temperatur inkubasi serta temperatur 
optimum produksi enzim dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.5. 
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Tabel 3.1 pH Media Optimum untuk Produksi Enzim Protease pada Kadar Medium 
              Optimum (temperatur 30 0C) 

 

 
Gambar 3.5 Kurva Produksi Enzim Protease oleh Bacillus substilis dengan 

Kadar Media Optimum pada Temperatur 30 0C. 
 

 

 
 

Produksi Enzim (unit/ml) 
pH Awal Media Kadar  

Media 

Waktu 
Inkubasi 

(Jam) 7 8 9 10 11 
12 9.9000 7.2000 17.4000 21.8000 12.1500 
24 7.6500 3.6000 12.4500 28.5500 20.4500 
36 18.8000 6.9000 23.9309 22.5500 12.9000 
48 4.3560 5.7000 32.9000 19.7000 13.2000 
60 8.0903 18.9875 20.6000 17.7500 9.1500 

10% 

72 9.9000 5.5500 12.8405 15.6000 7.8000 



�

�

Seminar Nasional Teknik Kimia Oleo & Petrokimia Indonesia 2008 

 
8 

ISSN 1907-0500 

Gambar 3.6. Kurva Produksi Maksimum Enzim Protease oleh Bacillus substilis 
                     pada Variasi Temperatur di pH 9.  
 

 
 Dari Gambar 3.6 terlihat bahwa suhu optimum yang dibutuhkan untuk mencapai produksi 
enzim protease alkalin dari limbah cair tahu adalah pada suhu 300C. Temperatur sangat berpengaruh 
terhadap jumlah dan laju pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu, temperatur juga berpengaruh 
terhadap laju metabolisme bakteri. Setiap mikroorganisme memiliki kondisi temperatur optimum 
yang berbeda. Hal ini disebabkan karena selama pertumbuhan, aktivitas atau respon diukur sebagai 
aktivitas total yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bila semua enzim dan sistem enzim berfungsi 
secara harmonis di dalam sel [Pelczar, 1989]. Bakteri proteolytic seperti Bacillus substilis bekerja 
optimum pada kisaran temperatur 30 – 65 oC [Olajuyigbe, 2005].   
 
IV. KESIMPULAN 

Bacillus substilis memiliki kemampuan untuk memproduksi enzim protease dengan 
menggunakan limbah cair tahu sebagai substrat. Konsentrasi tepung gandum pada media fermentasi 
untuk memproduksi enzim protease secara optimum adalah 10% b/v, pH awal media 9 dan 
temperatur inkubasi optimum adalah 30 oC. 
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