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ABSTRACT 

 

Thermophilic amylase is an enzyme that is widely used in biotechnology and 

industry, because it can be used at high temperatures. Nitrogen is an important 

component that affects the metabolism of microorganisms in producing the 

enzyme amylase. In this study an attempt was made to optimize the production of 

the amylase enzyme from the thermophilic fungus Aspergillus sp. LBKURCC304 

in submerged fermentation at 50⁰C for 11 days with an agitation speed of 150 

rpm. The production media varied the type of nitrogen source (soy flour, tempeh 

flour and catfish flour) and minerals (FeSO4.7H2O, CaCl2.2H2O, MgSO4.7H2O, 

MnSO4.H2O and BaCl2.2H2O). The activity of  the amylase enzyme produced was 

determined by the Nelson-Semogyi method, and absorbance was measured at a 

wavelength of 540 nm using a UV-Vis Spectrophotometer. The results of the 

study showed that the nitrogen source of tempeh flour produced the highest 

amylase, with mineral MgSO4.7H2O and 0,05% mineral concentration of 

0,0084±0.0014 U/mL, and specific activity of 0,0164±0.00 U/ mg. 
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ABSTRAK 

Amilase termofilik merupakan enzim yang banyak digunakan dalam berbagai 

bidang bioteknologi dan industri, karena dapat digunakan pada suhu tinggi. 

Nitrogen merupakan komponen penting yang mempengaruhi metabolisme 

mikroorganisme dalam menghasilkan enzim amilase. pada penelitian ini 

dilakukan usaha untuk optimasi produksi enzim amilase dari jamur termofilik  

Aspergillus sp. LBKURCC304 dalam media produksi cair pada suhu 50⁰C selama 

11 hari dengan kecepatan agitasi 150 rpm. Media produksi divariasikan jenis 

sumber nitrogen (tepung kedelai, tepung tempe dan tepung ikan patin) dan 

mineralnya (FeSO4.7H2O, CaCl2.2H2O, MgSO4.7H2O, MnSO4.H2O dan 

BaCl2.2H2O). Aktivitas enzim amilase yang dihasilkan ditentukan dengan metode 

Nelson-Semogyi, absorbansi diukur pada panjang gelombang 540 nm 

menggunakan Spektrofotmeter UV-Vis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

sumber nitrogen tepung tempe menghasilkan amilase tertinggi, dengan 

mineralnya MgSO4.7H2O dan konsentrasi mineral 0,05% sebesar 0,0084±0,0014 

U/mL, dan aktivitas spesifiknya sebesar  0,0164±0,00 U/mg. 

Kata kunci : Aspergillus sp., amilase, sumber nitrogen 

PENDAHULUAN 

 Enzim amilase termofilik 

merupakan enzim yang dihasilkan 

dari mikroba yang dapat hidup pada 

suhu  pertumbuhan maksimum 50⁰C 

atau lebih (Mohammad et al., 2017). 

Enzim amilase ini digunakan dalam 

berbagai bidang bioteknologi dan 

industri karena dapat merubah 

substrat menjadi produk pada suhu 

tinggi   (Sindhu et al., 2017). 

Pemilihan mikroba termofilik 

sebagai sumber enzim memiliki 

banyak keuntungan dibandingkan 

dari tumbuhan atau hewan. Hal ini 

disebabkan karena enzim yang 

dihasilkan mikroorganisme waktu 

produksinya lebih cepat, karena 

pertumbuhannya relatif cepat, dan 

dapat tumbuh pada substrat yang 

murah (Reddy et al., 2003). 

 Penelitian Saryono pada 

tahun 2018 meninformasikan bahwa 

isolat Aspergillus sp. LBKURCC304 

yang bersumber dari sumber air 

panas bukik gadang, kabupaten 

solok, mampu menghasilkan amilase 

dengan rasio zona bening sebesar 

1,90. Potensi adanya aktivitas 
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amilase ini didukung oleh hasil 

penelitian Widylia (2020) yang 

menyatakan bahwa isolat  

Aspergillus sp. LBKURCC304 

mampu memproduksi enzim amilase 

dalam media produksi cair dengan 

sumber karbon amilum, sumber 

nitrogen yeast ekstrak, dan mineral 

MgSO4.7H2O menghasilkan aktivitas 

sebesar 0,0302±0,0041 U/mL. 

Penelitian ini dilanjutkan oleh 

Lorena (2021) menggunakan kondisi 

optimum penelitian Widylia dengan 

mengganti sumber karbon amilum 

menjadi 10 jenis sumber karbon yang 

berbeda, menggunakan sumber 

nitrogen yeast ekstrak, dan mineral 

MgSO4.7H2O  hasilnya sumber 

karbon sagu merupakan sumber 

karbon terbaik untuk memproduksi 

amilase dalam media produksi cair 

dengan aktivitasnya sebesar 

0,0391±0,0017 U/ml. 

 Untuk memperkecil biaya 

dan menngkatkan produktivitas 

amilase, penggunaan yeast ekstrak 

dapat diganti dengan sumber 

nitrogen yang tersedia dengan mudah 

dan ekonomis. Sedangkan untuk 

meningkatkan produktivitas sumber 

mineral MgSO4.7H2O dapat diganti 

dengan mineral lainnya seperti 

penelitian Kizhakedathil (2021) 

menyatakan bahwa ion logam Ca 

berperan sebagai aktivator enzim 

amilase dari bakteri Pseudomonas 

Balearica VITPS19.  

 Pada penelitian ini akan 

dilakukan usaha untuk optimasi 

produksi enzim amilase Aspergillus 

sp. LBKURCC304 dalam media 

produksi cair dengan variasi jenis 

sumber nitrogen yaitu tepung  

(kedelai, tempe dan ikan patin) dan 

mineral (FeSO4.7H2O, CaCl2.2H2O, 

MgSO4.7H2O, MnSO4.H2O atau 

BaCl2.2H2O), produksi dilakukan 

pada suhu 50⁰C selama 11 hari. 

Aktivitas amilase yang dihasilkan 

ditentukan dengan metode Nelson-

Semogyi. 

METODE PENELITIAN 

a.  Alat dan Bahan  

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Autoklaf (All 

America model 1925/KY-23D), 

rotary shaker, waterbath (Grant 

Instrument Type SUB 28), vortex 

mixer (H-VM-300), pH meter 

(Hanna Instrument H18014), 

inkubator (Herraeus Instrument 

D6450), vacuum rotary evaporator 

(Heidolph WB 2000), kertas saring 
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Whatman (No.1),  spektrofotometer 

UV-Vis (Thermoscientific genesys 

10S), timbangan analitik dan alat–

alat standar laboratorium lainnya 

sesuai prosedur kerja. 

 Bahan-bahan yang digunakan 

pada penelitian ini adalah Potato 

Dextrose Agar (PDA) (Merck Cat. 

No.1.10130.0500), Akua DM steril, 

Alkohol 70% (Brataco), Fero Sulfat 

Heptahidrat (FeSO4.7H2O), Kalsium 

Klorida Dihidrat (CaCl2. 2H2O), 

Mangan Sulfat (MnSO4.H2O). 

Magnesium Sulfat Heptahidrat 

(MgSO4.7H2O), Barium Klorida 

Dihidrat (BaCl2. 2H2O), Sagu,  

(NaKC4H4O6.4H2O), Monosodium 

Phosphate (NaH2PO4), (Na2HPO4) 

Disodium Hidrogen Phosphate, 

Natrium Hidroksida (NaOH), Asam 

Klorida (HCl), Bufer Fosfat pH 7 

0.05M, Natrium Arsenat Heptahidrat 

(Na2HAsO4.7H2O), Asam Sulfat 

(H2SO4), Ammonium Molybdat 

(NH4)2MoO4, (Na2CO₃) Natrium 

Karbonat, Natrium Bikarbonat 

(NaHCO3), Natrium Sulfat Anhidrat 

(Na2SO4), Tembaga Sulfat 

Pentahidrat (CuSO4.5H2O),   reagen 

Arsenomolibdat, reagen Nelson-

Somogyi, Glukosa, Bovine Serum 

Albumin, reagen Folin-Ciocalteau, 

sumber nitrogen tepung kedelai, 

tepung tempe, tepung ikan patin. 

Mikroorganisme yang digunakan 

adalah dari  isolat Aspergillus sp. 

LBKURCC304 koleksi isolat 

Laboratorium Enzim, Fermentasi dan 

Bio Molekuler FMIPA UNRI. 

b. Perhitungan kadar air sumber 

nitrogen 

Sumber nitrogen yang 

digunakan adalah tepung (kedelai, 

tempe dan ikan patin) dimasukkan ke 

dalam oven pada suhu 100⁰C untuk 

ditentukan kadar airnya melalui 

metode Gravimetri (SNI 01-2354-

2006). 

c. Peremajaan isolat  

      Isolat jamur Aspergillus sp. 

LBKURCC304 diambil dari stok 

menggunakan jarum ose yang telah 

disterilisasi (direndam dalam alkohol 

70% dan dipijarkan dengan api dari 

lampu spritus), kemudian isolat 

diinokulasikan pada permukaan 

media PDA agar miring yang telah 

dibuat dan diinkubasi selama 7 hari 

pada suhu 50⁰C. 
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d. Produksi enzim 

      Tahap 1. diisi 3 erlemeyer 

dengan  100 mL media cair (Unal, 

2015). Pada masing-masing media 

produksi ini sumber nitrogennya 

berbeda yaitu tepung (kedelai, tempe 

dan ikan patin). Inokulum dari 

Aspergillus sp. LBKURCC304 

diambil sebanyak 2 plug berukuran 1 

cm dengan menggunakan cork borer 

steril kemudian dimasukkan kedalam 

masing-masing media produksi. 

Selanjutnya diinkubasi menggunakan 

rotary shaker dengan kecepatan 150 

rpm pada suhu 50⁰C selama 11 hari 

dan ekstrak kasar enzim amilase 

dipisahkan menggunakan kertas 

Whatman No.1. Ekstrak kasar enzim 

ini selanjutnya ditentukan aktivitas 

amilase dan kadar proteinnya. 

Diperoleh data aktivitas ekstrak kasar 

amilase  tertinggi diantara ke-3 

media produksi ini.  

 Tahap ke-2 disediakan 4 

erlemeyer yang akan diisi media 

yang sama dengan komposisi media 

yang mengandung ekstrak kasar 

amilase dengan aktivitas tertinggi 

pada tahap 1. Ke dalam masing-

masing media  ditambahkan mineral 

yaitu (FeSO₄.7H₂O), (CaCl₂.2H₂0), 

(MnSO₄.H₂O) dan (BaCl₂.2H₂O). 

Produksi amilase dilakukan dengan 

cara yang sama dengan prosedur 

tahap 1. Diperoleh data aktivitas 

ekstrak kasar amilase  tertinggi 

diantara ke-5 media produksi ini  

 Tahap ke-3 sediakan 3 

erlemeyer dengan komposisi media 

sama denga tahap ke-2 yang 

menghasilkan aktivitas amilase 

tertinggi selanjutnya mineral yang 

terbaik di variasikan konsentrasinya 

yaitu : 0,025 %; 0,05% dan 0,075% 

Produksi amilase dilakukan dengan 

cara yang sama dengan prosedur 

tahap 1. Selanjutnya ekstrak kasar 

amilase yang dihasilkan ditentukan 

aktivitas amilase dan kadar 

proteinnya. 

e. Penentuan aktivitas enzim 

     Aktivitas enzim amilase yang 

dihasilkan dapat diukur dari gula 

pereduksi hasil hidrolisis amilum 

oleh amilase menggunakan metode 

Nelson-Somogyi. Tiga buah tabung 

disediakan, untuk tabung uji, kontrol 

dan blanko yang diberi perlakuan 

secara bersamaan. Ke dalam tabung 

uji dimasukkan substrat amilum 2% 

sebanyak 0,5 mL sedangkan tabung 

kontrol dan blanko dibiarkan kosong, 

dan ketiga tabung ini dimasukkan 
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kedalam waterbath dan diinkubasi 

pada suhu 50⁰C selama 5 menit. 

Selanjutnya kedalam tabung uji dan 

kontrol ditambahkan masing-masing 

0,5 mL ekstrak kasar enzim dan 

diinkubasi kembali selama 30 menit. 

Selanjutnya tabung uji dan tabung 

kontrol dan blanko dikeluarkan dan 

ditambahkan masing-masing 1 mL 

reagen Nelson-Somogyi dan untuk 

tabung kontrol ditambahkan 0,5 mL 

substrat amilum 2% sedangkan untuk 

blanko ditambahkan 1 mL buffer 

fosfat 0,05 M pH 7 dan divorteks 

agar larutan menjadi homogen. 

Tabung uji, kontrol dan blanko 

dimasukkan kedalam penangas air 

mendidih selama 20 menit dengan 

mulut tabung yang ditutup dengan 

kelereng. 

 Selanjutnya ke tiga tabung ini 

didinginkan pada suhu kamar dan 

kedalam masing-masing tabung 

kemudian ditambahkan 1 mL Reagen 

arsenomolibdat untuk membentuk 

kompleks berwarna dan ditambahkan 

akua DM sebanyak 6 mL dan 

divorteks. Larutan dalam ke 3 tabung 

ini didiamkan selama 30 menit, 

kemudian Absorbansi larutan diukur 

pada panjang gelombang 540 nm 

menggunakan spekrofotometer UV-

Vis (Dilakukan 5 kali pengulangan). 

 Nilai unit aktivitas enzim 

amilase didefinisikan sebagai jumlah 

enzim yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan gula pereduksi 

sebanyak 1 μmol/menit per mL 

ekstrak kasar. Nilai ini dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

AE : G.P Uji- G.P Kontrol (μmol) 

        V x waktu inkubasi (menit) 

 

Keterangan : 

AE : Aktivitas Enzim 

G.P: Gula Pereduksi 

V   : Volume ekstrak kasar enzim 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Sumber nitrogen merupakan 

komponen yang penting dalam 

makromolekul seluler terutama 

protein dan asam nukleat. Sebelum 

sumber nitrogen ini ditambahkan ke 

dalam media produksi amilase, 

ditentukan terlebih dahulu kadar 

airnya, supaya berat nitrogen yang 

digunakan pada setiap media 

produksi sama, yaitu  0,2 gram 

(0,2%). 

 Hasil penentuan kadar air dari 

beberapa sumber nirogen dengan 

metode gravimetri pada Tabel 1. 

menunjukkan kadar air tertinggi 

adalah sumber nitrogen kedelai. 
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Tabel 1. Kadar air tiap-tiap sumber nitrogen 

No. Jenis Sumber Nitrogen Kadar air (%) 

1. Tepung Kedelai 8,50% 

2. Tepung Tempe  6,00% 

3. Tepung Ikan patin 6,00% 

 

Tabel 2. Aktivitas enzim amilase ekstrak kasar dari Aspergillus sp. 

LBKURCC304 

Sumber Nitrogen Aktivitas enzim 

(U/ml) 

Tepung Kedelai 0,0011±0,0007ᵃ 

 

Tepung Tempe  0,0084±0,0028ᵇ 

 

Tepung Ikan patin 0,0021±0,0012ᵃ 

 
Catatan : Pangkat huruf  yang sama dalam satu kolom menyatakan nilai dalam statistik tidak 

 berbeda secara nyata pada tingkat 5% (p ≥0,05) berdasarkan uji Duncan jarak berganda. 

 

 Data  pada Tabel 2. 

menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan sumber karbon sagu 

dan sumber nitrogen tempe 

menghasilkan aktivitas tertinggi 

sebesar 0,0084±0,0028 U/mL. 

Sumber nitrogen tempe memiliki 

aktivitas amilase lebih tinggi dari 

kedelai 26,91%, hal ini diduga 

karena tempe sudah melalui proses 

fermentasi oleh kapang Rhyzopus 

oligosporous sehingga proteinnya 

sebahagian terhidrolisis menjadi 

asam amino dan lebih mudah 

dimanfaatkan oleh Aspergillus sp. 

LBKURCC304 sebagai sumber 

nitrogen. Oleh karena itu sumber 

nitrogen tepung tempe dapat 

digunakan sebagai sumber nitrogen. 

Aktivitas amilase yang diperoleh dari 

penelitian ini relatif lebih kecil 

±36,54% apabila dibandingkan 

dengan hasil penelitian Lorena 

(2021) menggunakan sumber karbon 

sagu dan sumber nitrogen yeast 

ekstrak aktivitas amilasenya adalah 

0,0391±0,0017 U/mL. Tempe  dapat 

dijadikan sebagai sumber nitrogen 

dalam produksi amilase dari  

Aspergillus sp. LBKURCC304. Hal 

ini karena tempe merupakan  sumber 

nitrogen yang mudah ditemui di 

masyarakat, harganya lebih murah 

sehingga biaya produksi sedikit.
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Tabel 3. Aktivitas enzim amilase ekstrak kasar dari Aspergillus sp. 

LBKURCC304 dengan varibel jenis sumber mineral 

Sumber Mineral Aktivitas enzim 

(U/ml) 

MgSO4.7H2O 0,0084±0,00014ᵇ 

 

MnSO4.H2O 0,0024±0,0000ᵃ 

 

CaCl2.2H2O 0,0025±0,0004ᵃ 

 

FeSO4.7H2O 0,0021±0,0000ᵃ 

 

BaCl2.2H2O 0,0031±0,0000ᵃ 

 
Catatan : Pangkat huruf  yang sama dalam satu kolom menyatakan nilai dalam statistik tidak 

berbeda secara nyata pada tingkat 5%  berdasarkan uji Duncan jarak berganda. 

 

 Aktivitas enzim juga 

dipengaruhi oleh mineral sebagai 

aktivator dan inhibitor. Tabel 3. 

menunjukkan aktivitas amilase dari 

Aspergillus sp. LBKURCC304 yang 

dihasilkan di dalam media cair 

dengan  sumber kation berbeda, data 

menunjukkan aktivitas amilase dan 

kadar protein yang dihasilkan 

ternyata berbeda. Ekstrak kasar 

amilase optimum dihasilkan dari 

media dengan penambahan mineral 

MgSO4.7H2O
 menghasilkan aktivitas 

amilase yaitu 0,0084±0,0014 U/mL. 

mineral MgSO4.7H2O ini diduga 

disamping sebagai kofaktor juga 

bertindak sebagai aktivator pada 

amilase dari jamur termofilik 

Aspergillus sp. LBKURCC304. 

Tabel 4. Aktivitas enzim amilase ekstrak kasar dari Aspergillus sp.     

LBKURCC304 dengan varibel konsentrasi mineral MgSO4.7H2O 

Konsentrasi Mineral 

MgSO4.7H2O
 

Aktivitas enzim 

(U/ml) 

0,025%  0,0049±0,0026ᵃ 

 

0,050% 0,0084±0,0014ᵇ 

 

0,075% 0,0031±0,0003ᵃ 

 
Catatan : Pangkat huruf  yang sama dalam satu kolom menyatakan nilai dalam statistik tidak 

berbeda secara nyata pada tingkat 5%  berdasarkan uji Duncan jarak berganda. 
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 Data pada Tabel 4. 

menunjukkan aktivitas amilase yang 

dihasilkan oleh Aspergillus sp. 

LBKURCC304 dengan variasi 

konsentrasi mineral MgSO4.7H2O 

(0,025 %, 0,05% dan 0,075%) dan 

Aktivitas ekstrak kasar amilase 

optimum dalam media produksi  

dengan konsentrasi mineral 

MgSO4.7H2O 0,05% yaitu sebesar 

0,0084±0,0014 U/mL. Pada 

konsentrasi MgSO4.7H2O 0,075% 

aktivitas relatif turun menjadi 

0,0031±0,0003 U/mL atau turun 

sekitar 53%. Penurunan aktivitas 

amilase ini diduga karena konsentrasi 

aktivator MgSO4.7H2O naik dari 

0,05% menjadi 0,075%. Menurut 

Dixon dan Webb (1979) kelebihan 

aktivator dapat mengakibatkan 

terjadinya penghambatan kompetitif 

(competitif inhibitor). Kadar protein 

dan aktivitas spesifik tertinggi 

terdapat pada sumber kation 

MgSO4.7H2O dengan konsentrasi 

0,05% sebesar 0,5111±0,007 mg/mL 

dan 0,0164±0,0027 U/mg. 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan 

Produksi enzim amilase dari ekstrak 

kasar Aspergillus sp. LBKURCC304 

menghasilkan aktivitas amilase 

tertingi sebesar 0,0084±0,0014 U/mL 

dan aktivitas spesifiknya sebesar 

0,00164±0,0027 U/mg adalah 

menggunakan sumber nitrogen 

tepung tempe, sumber mineral 

MgSO4.7H2O  dengan konsentrasi 

0,05%. 
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