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ABSTRACT

Disposable diapers are made of cotton containing cellulose and can be used for the
production of cellulase by solid state fermentation. Cellulase is an enzyme that can
hydrolyze the β-1,4 glicosidic of cellulose and produce glucose. Cellulase can be
produced by many microorganisms include endophytic bacteria Pseudomonas stutzeri
LBKURCC 54 and  LBKURCC 59 at fermentation time of 10, 20, 30, 40 and 50 days.
The activity of cellulase was determined by the Nelson-Somogyi method. The results
showed that highest cellulase activity of LBKURCC 54 was occurred at the 40th day of
fermentation time (1.900 ± 0.346) x 10-3 U/mL, while the highest cellulose activity of
LBKURCC 59 was occurred at the 30th day of fermentation time (3.530 ± 3.415)
x 10-3 U/mL.
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ABSTRAK

Popok bayi terbuat dari kapas yang mengandung selulosa dan dapat digunakan sebagai
substrat oleh mikroorganisme untuk produksi enzim selulase melalui fermentasi padat.
Selulase merupakan enzim yang dapat menghidrolisis ikatan ß-1,4 glikosidik pada
selulosa dan menghasilkan glukosa. Enzim selulase dapat dihasilkan oleh banyak
mikroorganisme antara lain adalah bakteri endofitik Pseudomonas stutzeri
LBKURCC 54 dan LBKURCC 59 dengan waktu fermentasi 10, 20, 30, 40 dan 50 hari.
Aktivitas enzim selulase ditentukan dengan metode Nelson-Somogyi. Hasilnya
menunjukkan aktivitas selulase tertinggi pada isolat LBKURCC 54 terjadi pada waktu
fermentasi 40 hari sebesar (1,900 ± 0,346) x 10-3 U/mL, sedangkan aktivitas selulase
tertinggi dari isolat LBKURCC 59 terjadi setelah waktu fermentasi 30 hari sebesar
(3,530 ± 3,415) x 10-3 U/mL.

Kata kunci : selulase, popok bayi, bakteri endofit, fermentasi padat
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PENDAHULUAN

Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) melalui sensus penduduk
pada tahun 2010 mencatat jumlah
penduduk Indonesia sebanyak 237,6
juta jiwa. Sementara pada tahun 2012,
jumlah penduduk Indonesia sudah
mencapai 245 juta jiwa. Artinya setiap
tahun tercatat sebanyak 3,5-4 juta bayi
dilahirkan (Hartono, 2013).
Bertambahnya angka kelahiran bayi
akan meningkatkan kebutuhan terhadap
popok bayi. Sampai saat ini belum
diketahui secara pasti berapa lama
popok sekali pakai bisa di degradasi
oleh alam, dan hal ini akan
menyebabkan masalah yang sangat
serius bagi lingkungan. Sebagian besar
isi bagian dalam dari popok bayi berupa
kapas yang mengandung senyawa
polimer selulosa (Cowd, 1991).

Selulase adalah suatu enzim yang
mampu menguraikan selulosa dengan
cara menghidrolisis ikatan β-1,4
glikosidik menjadi bentuk yang lebih
sederhana yaitu monomer glukosa
(Lehninger, 1994). Selulase terdiri atas
kompleks endo-β-1,4-glukonase,
kompleks ekso-β-1,4-glukonase, dan β-
1,4-glukosidase atau selobiose (Gautam
dkk., 2011). Selulase diproduksi oleh
beberapa mikroorganisme termasuk
bakteri, actinomicetes dan jamur.
Mikroorganisme mempunyai
kemampuan memproduksi bermacam-
macam enzim yang dapat bereaksi
dengan polimer alam. Reaksi enzimatik
terhadap polimer merupakan suatu
proses kimiawi dimana mikroorganisme
memperoleh sumber nutrisi dari
polimer.

Mikroorganisme yang mampu
menghasilkan aktivitas enzimatik

diantaranya adalah bakteri
Pseudomonas stutzeri LBKURCC 54
dan LBKURCC 59. Bakteri tersebut
merupakan bakteri  isolat koleksi
Laboratorium riset enzim, fermentasi
dan biomolekuler FMIPA UR yang
diisolasi dari umbi tanaman dahlia
(Dahlia variabilis). Pada penelitian
sebelumya dilakukan pengujian
aktivitas selulolitiknya pada media
carboxymethyl cellulose (CMC) 1% dan
didapatkan aktivitas enzim selulolitik
dari isolat LBKURCC 54 sebesar
0,00206 U/mL dan isolat LBKURCC
59 sebesar 0,00716 U/mL (Marlinda,
2014), sehingga bakteri ini
memungkinkan digunakan untuk
menghidrolisis selulosa dari popok bayi.

METODE PENELITIAN

a. Alat dan bahan

Alat-alat yang digunakan adalah
Autoklaf (All American Model No. 2X),
Spektrofotometer UV-VIS (Thermo
Scientific Model Genesys 10 S),
Waterbath (Grant Instrument Type SUB
28), Vortex (H-VM-300), Shaking
Incubator (LabTech Model LSI-3016R
Seri No. B110221102), Oven (Fisher
Scientific Model 655F), Incubator
(Memmert), pH meter (Hanna
Instrument H18014), tabung eppendorf
dan peralatan gelas laboratorium umum
lainnya yang digunakan sesuai dengan
prosedur kerja.

Isolat yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu LBKURCC 54, dan
LBKURCC59 yang merupakan koleksi
Laboratorium Riset Enzim, Fermentasi
dan Biomolekuler FMIPA UR. Bahan
kimia yang digunakan antara lain popok
bayi merk Drypers, Nutrient Agar
(Merck, No. cat. 1.05450.0500),
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Nutrient Broth (NB) (Merck, No. cat.
1.05443.0500), Carboxymethyl
Cellulose (CMC) (Brataco Chemika
J1438/4), glukosa, larutan buffer fosfat,
reagen Nelson-Somogyi, reagen
Arsenomolibdat, NaN3 (Kanto
Chemical Tokyo) dan bahan-bahan
lainnya.

b. Peremajaan bakteri

Peremajaan isolat bakteri
LBKURCC 54, dan LBKURCC 59
dilakukan dengan mengambil satu ose
stok isolat secara aseptis dari media
Nutrient Broth (NB), kemudian
diinokulasikan kembali pada Nutrient
Agar (NA) miring dengan cara
menggoreskan ose secara zig-zag pada
permukaan NA, selanjutnya diinkubasi
pada suhu 37°C selama 24 jam.

c. Pembuatan inokulum

Media yang digunakan sebagai
inokulum adalah NB yang dilarutkan
dalam larutan buffer posfat pH 7 dan
disterilkan dengan autoklaf. Inokulasi
dilakukan dengan cara mengambil
bakteri dari media Nurtient Agar (NA)
menggunakan ose dan dipindahkan
dalan media NB secara aseptis.
Kemudian diinkubasi menggunakan
shaking incubator dengan kecepatan
agitasi 120 rpm pada suhu 37˚C selama
± 16 jam. Inokulum tersebut diukur
kekeruhan sel bakterinya atau optical
density (OD) pada panjang gelombang
660 nm.

d. Produksi selulase secara
fermentasi padat

Popok bayi dipotong dengan
ukuran ± 5x5 cm dan beratnya
ditimbang ± 2,3g, dikeringkan di dalam

oven dan dimasukkan kedalam
Erlenmeyer 250 mL. Inokulum dalam
media NB dalam larutan buffer fosfat
yang nilai OD nya telah diukur
dimasukkan kedalam Erlenmeyer yang
berisi potongan popok bayi. Suspensi
bakteri dalam media produksi ini
diinkubasi pada suhu 370C selama 10,
20, 30, 40 dan 50 hari dan dikocok
setiap rentang waktu 10-14 jam.

e. Isolasi ekstrak kasar enzim

Suspensi bakteri dalam media
produksi hasil fermentasi didinginkan
dalam lemari pendingin pada suhu 4˚C
selama 1 jam. Selanjutnya media
fermentasi ini disaring dengan kertas
saring. Enzim yang dihasilkan oleh
mikroorganisme selama fermentasi
dipisahkan dari campuran medianya
dengan cara sentrifugasi dingin selama
± 10 menit dengan kecepatan 9500 rpm.
Ekstrak kasar enzim yang diperoleh
kemudian ditambahkan NaN3 sebanyak
0,02 % dan disimpan pada suhu 4°C
apabila tidak langsung dilakukan uji
aktivitas.

f. Uji aktivitas enzim selulase
dengan metode Nelson-Somogyi

Aktivitas ekstrak kasar enzim yang
dihasilkan diuji aktivitas selulolitiknya
dengan metode Nelson-Somogyi.tabung
uji, control dan blanko dilakukan secara
bersamaan sebagai berikut: Tabung uji
diisi 0,5 mL substrat CMC 2% yang
dilarutkan dengan buffer fosfat 0,05 M
pH 7,0, sedangkan tabung kontrol
dibiarkan dalam keadaan kosong,
kemudian dimasukkan ke dalam
waterbath selama 5 menit pada suhu
40°C. Tabung uji dan kontrol
ditambahkan 0,5 mL enzim dengan
tanpa mengeluarkan tabung dari
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waterbath dan diinkubasi selama
30 menit. Tabung blanko diisi larutan
buffer fosfat 0,05 M pH 7,0 sebanyak
1 mL. Masing-masing tabung
ditambahkan 0,5 mL reagen Nelson-
Somogyi dan tabung kontrol
ditambahkan 0,5 mL substrat CMC 2%,
selanjutnya mulut tabung ditutup
dengan kelereng. Semua tabung reaksi
tersebut dipanaskan dalam penangas air
selama 20 menit dan didiamkan hingga
suhu kamar. Selanjutnya, reagen
arsenomolibdat ditambahkan 0,5 mL,
divorteks dan didiamkan selama
5 menit. Setelah itu masing-masing
tabung reaksi tersebut ditambahkan
3 mL akua demineralisata, kemudian
didiamkan selama 30 menit. Jika
terdapat endapan, larutan disentrifugasi
selama 10 menit pada kecepatan 9500
rpm dan absorbansi filtrat diukur.
Pengukuran aktivitas enzim masing-
masing dilakukan tiga kali pengulangan
untuk setiap sampel. Sebagai standar
dibuat larutan standar glukosa dengan
berbagai konsentrasi. Absorbansi
masing-masing larutan diukur
menggunakan spektrofotometer UV-Vis
pada panjang gelombang 540 nm.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Popok bayi terdiri dari lapisan
absorben berupa selulosa dan gel.
Selulosa ini dapat digunakan oleh

mikroorganisme selulolitik sebagai
sumber karbon dengan cara
mendegradasi selulosa menjadi glukosa.
Glukosa digunakan untuk proses
metabolism oleh mikroba selama proses
fermentasi berlansung dalam media
Nutrient Broth (NB) yang dilarutkan
dalam buffer fosfat pH 7. Aktivitas
enzim selulase ditentukan dengan
metode Nelson-Somogyi.

Jumlah sel dari bakteri yang akan
diinokulasi kedalam media fermentasi
padat diukur nilai Optical Density (OD)
masing-masingnya. Nilai OD
menunjukan kekeruhan atau suspensi
sel dalam media cair Nutrient Broth
(NB). Volume inokulum yang akan
diinokulasikan dari media NB yaitu
sebanyak 10% dari total media
produksi.

Enzim selulase yang dihasilkan
merupakan enzim ekstraseluler karena
aktivitas enzim terdeteksi pada ekstrak
kasarnya. Produksi Enzim ekstraseluler
mempunyai keuntungan yang lebih
besar daripada enzim intraseluler,
karena untuk mengisolasi enzim yang
dihasilkan tidak memerlukan teknik
penghancuran sel yang relatif mahal dan
cara pemisahan dan pemurnian yang
relatif rumit. Isolasi ekstrak kasar enzim
selulase dapat dilakukan dengan cara
sentrifugasi dingin, sehingga sel bakteri
dapat dipisahkan dari mediumnya
(ekstrak kasar enzim ekstraseluler).

Tabel 1. Aktivitas enzim selulase hasil fermentasi dari isolat bakteri LBKURCC54 dan
LBKURCC 59 pada popok bayi.

Waktu fermentasi Rata-rata aktivitas enzim (x 10-3 U/mL)
LBKURCC 54 LBKURCC 59

10 hari
20 hari
30 hari
40 hari
50 hari

0,600 ± 0,200c

1,067 ± 0,057bc

1,667 ± 0,750ab

1,900 ± 0,346a

0,327 ± 0,211c

1,050 ± 0,167a

1,570 ± 1,344a

3,530 ± 3,415a

0,717 ± 0,129a

0,457 ± 0,232a
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Aktivitas enzim selulase ditentukan
dengan cara mengukur absorbansi
masing-masing larutan hasil hidrolisis
enzim selulase dengan substrat CMC
2% menggunakan spektrofotometer
UV-Vis pada panjang gelombang 540
nm. Berdasarkan data absorbansi yang
diperoleh dapat diketahui konsentasi
gula pereduksi yang dihasilkan. Tabel 1
menunjukan aktivitas enzim dari
masing- masing isolat LBKURCC54
dan LBKURCC 59 pada waktu
fermentasi 10, 20, 30, 40 dan 50 hari.
Isolat LBKURCC 54 menunjukan
aktivitas tertinggi pada hari ke 40
sebesar (1,900 ± 0,346) x 10-3 U/mL,
dan isolat LBKURCC 59 tertinggi pada
hari ke 30 sebesar (3,530 ± 3,415) x 10-3

U/mL. Perbedaan aktivitas enzim
selulolitik dari kedua isolat dapat
disebabkan oleh sifat spesifik bakteri
dalam mendegradasi selulosa
(Meryandini dkk, 2009). Setiap bakteri
memiliki kemampuan yang berbeda
dalam mendegradasi substratnya karena
dipengaruhi oleh gen penyusunnya. Gen
memiliki urutan basa yang akan
mempengaruhi dalam mengkode
sintesis protein. Beberapa enzim
selulolitik yang dihasilkan
mikroorganisme satu genus ternyata
memiliki aktivitas enzim yang berbeda.
Hal ini dikarenakan urutan basa yang
dihasilkan dari setiap bakteri berbeda.
Contohnya yaitu bakteri Pseudomonas
spp aktivitas selulolitiknya adalah 0,988
U/mL pada waktu inkubasi 48 jam
(Behera, 2014).

Aktivitas enzim selulase juga
dipengaruhi oleh waktu fermentasi.
Bertambahnya waktu fermentasi
menyebabkan aktivitas enzim selulase
meningkat sampai pada waktu optimum
dan pada saat itu reaksi enzimatik
berlangsung optimum, setelah itu

aktivitas kembali menurun. Penurunan
aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah
nutrien yang tersedia dalam media
produksi yang akan digunakan oleh
bakteri untuk proses metabolisme.
Proses metabolisme menyebabkan
nutrien yang tersedia menjadi berkurang
sehingga tidak dapat mencukupi
kebutuhan dari bakteri yang
menyebabkan bakteri tersebut mati.
Berkurangnya jumlah bakteri
menyebabkan aktivitas enzim yang
dihasilkan juga menurun.

KESIMPULAN

Bakteri endofit LBKURCC 54 dan
LBKURCC 59 mampu menghasilkan
enzim selulase dengan menggunakan
popok bayi sebagai substrat secara
fermentasi padat. Aktivitas enzim
selulase tertinggi  dari isolat
LBKURCC 54 terdapat pada waktu
fermentasi 40 hari sebesar  (1,900 ±
0,346) x 10-3 U/mL, sedangkan pada
isolat LBKURCC 49 aktivitas tertinggi
terjadi pada waktu fermentasi 30 hari
sebesar (3,530 ± 3,415) x 10-3 U/mL.
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