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ABSTRACT 

 

β-Galactosidase is an enzyme that can catalyze the lactose hydrolysis reaction into 

glucose and galactose. This study was carried out to determine the ability of  endophyte 

fungi Fusarium oxysporum LBKURCC41 to produce β-galactosidase enzyme. This fungi 

was grown in production media : lactose 10 g, yeast extract 20 g, MgSO4 1 g and K2HPO4 

1 g per liter destilat water. The β-galactosidase activity of the enzyme was determined 

based on the amount of oNP (o-nitrophenol) liberated in Unit/mL from the substrat oNPG 

(o-nitrofenil-β-D-galaktopiranosida), while the specific activity of the enzyme was 

indicated by activity per unit weight of proteins. The protein concentration of enzyme 

extracts was determined by the Lowry method. The results showed that the fungi tasted 

was able to produce enzyme β-galactosidase. Enzyme activity of isolate LBKURCC41 at 

2, 4, 6, 8, and 10 days of production time were 0.146 ± 0.060 Unit/mL, 0.150 ± 0.058 

Unit/mL, 0.134 ± 0.040 Unit/mL, 0.137 ± 0.037, and 0.132 ± 0.075 Unit/mL respectively. 

No real difference activity for each of production time base on ANOVA α≥0,05. Specific 

activity of the isolate was 1.568 ± 0.140 Unit/mg protein. 

 

Keywords :  β-Galactosidase, endophyte fungi, Fusarium  oxysporum. 

 

ABSTRAK 

 

Enzim β-galaktosidase merupakan enzim yang dapat mengkatalisis reaksi hidrolisis 

laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan jamur endofit Fusarium oxysporum LBKURCC41 untuk menghasilkan 

enzim β-galaktosidase. Jamur ditumbuhkan pada media produksi : laktosa 10 g, yeast 

ekstrak 20 g, MgSO4 1 g dan K2HPO4 1 g per liter air. Aktivitas enzim ditentukan 

berdasarkan jumlah oNP (o-Nitrofenol) yang dilepaskan dalam satuan Unit/mL dari 

substrat oNPG (o-nitrofenil-β-D-galaktopiranosida), sedangkan aktivitas spesifik enzim 

ditentukan berdasarkan jumlah aktivitas per mg protein dalam ekstrak kasar. Konsentrasi 

protein ditentukan dengan metode Lowry. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jamur 

yang diuji mampu menghasilkan enzim β-galaktosidase. Aktivitas enzim isolat 

LBKURCC41 pada waktu produksi 2, 4, 6, 8, dan 10 hari secara berturut-turut sebesar 
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0.146 ± 0.060 Unit/mL, 0.150 ± 0.058 Unit/mL, 0.134 ± 0.040 Unit/mL, 0.137 ± 0.037, 

dan 0.132 ± 0.075 Unit/mL. Tidak ada perbedaan yang nyata berdasarkan uji ANOVA 

α≥0,05. Aktivitas spesifik enzim sebesar 1.568 ± 0.140 Unit/mg protein. 

 

Kata kunci : β-Galaktosidase , Fusarium oxysporum, jamur endofit. 

 

PENDAHULUAN 

 

Enzim β-galaktosidase adalah 

golongan enzim yang dapat 

menghidrolisis residu ikatan β-galaktosa 

dari berbagai senyawa dan biasanya 

digunakan untuk menghidrolisis laktosa 

menjadi glukosa dan galaktosa. Hidrolisis 

enzimatik laktosa adalah proses yang 

sangat penting pada industri makanan. β-

galaktosidase digunakan untuk 

menghidrolisis laktosa susu dan produk-

produk yang terbuat dari susu (Kumar 

dkk., 2012). Enzim β-galaktosidase juga 

banyak digunakan pada aktivitas 

transglikosilasi untuk biosintesis 

galaktooligosakarida (GOS) dan turunan 

galaktosa seperti laktulosa (Muthmainah, 

2011). Enzim ini telah diisolasi dari 

hewan, tumbuhan, maupun 

mikroorganisme. Enzim β-galaktosidase 

yang berasal dari mikroorganisme lebih 

potensial dihasilkan dan lebih efektif 

secara teknologi dibandingkan dari 

hewan dan tumbuhan (Grosova., dkk 

2008). Secara komersial enzim β-

galaktosidase yang dihasilkan dari 

mikroorganisme diantaranya adalah 

golongan yeast dari genus 

Kluyueromyces, dan dari jamur filamen 

yaitu genus Aspergillus (Choonia, 2013). 

Namun sampai saat ini, harga enzim β-

galaktosidase masih relatif mahal dan 

bermasalah secara ekonomi (Grosova 

dkk., 2008). 

Laktosa merupakan disakarida 

yang tersusun dari glukosa dan galaktosa 

dengan ikatan β 1-4. Di dalam tubuh 

mamalia, laktosa disintesis di dalam 

kelenjar susu (Belitz dan Grosch. 2009). 

Laktosa merupakan karbohidrat utama 

dengan proporsi 4.7% dari total susu. 

Manusia normal tidak dapat menyerap 

laktosa (Yohmi dkk,.2001). Agar laktosa 

dapat diserap usus, laktosa harus dipecah 

menjadi glukosa dan galaktosa (Chandra, 

2010). Laktosa yang tidak bisa terpecah 

menjadi glukosa dan galaktosa, akan 

menimbulkan beberapa manifestasi klinis 

yang beragam, mulai dari sakit perut, 

mual, muntah, kembung, hingga diare 

(Intanwanti, 2012). Kondisi seperti ini 

dinamakan gejala lactose intolerance. 

Lactose intolerance adalah kondisi 

ketidakmampuan tubuh untuk mencerna 

dan menyerap laktosa (gula yang terdapat 

dalam susu dan produk susu) karena 

berkurangnya atau tidak adanya enzim β-

galaktosidase dalam mukosa usus halus 

(Muthmainah, 2011). Lactose intolerance 

dilaporkan penyebab SPB (sakit perut 

berulang) terbanyak pada anak yang 

mengkonsumsi susu yang berusia di atas 

5 tahun (Yohmi dkk.,2001). Penderita 

laktosa intolerance di Amerika sekitar 

95%, Eropa 50%, Asia 80%, dan Afrika 

80% (Muthmainah, 2011). Menurut 

Priska (2010), sebanyak 70% penduduk 

dunia mengalami gejala laktosa 

intolerance ketika meminum susu. Untuk 

mengoptimalkan manfaat dan kesehatan 

mengkonsumsi susu dan makanan yang 

terbuat dari susu, perlu dilakukan proses 

hidrolisis karbohidrat susu (laktosa), 

terutama bagi penderita laktosa 

intolerance. Salah satu caranya dengan 

memproduksi enzim β-galaktosidase. 
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Jamur endofit LBKURCC41, 

merupakan jamur koleksi Laboratorium 

Riset Enzim, Fermentasi, dan 

Biomolekuler FMIPA Universitas Riau. 

Jamur ini berhasil diisolasi dari umbi 

dahlia yang tumbuh di daerah Sumatra 

Barat. LBKURCC41 teriidentifikasi 

secara molekuler oleh Hendris (2014) 

adalah spesies Fusarium oxysporum. 

Penelitian pendahuluan yang dilakukan 

penulis, jamur ini dapat tumbuh pada 

media laktosa sebagai satu-satunya 

sumber karbon. Ini menjadi hipotesis 

bahwa jamur endofit umbi dahlia 

berpotensi menghasilkan enzim                        

β-galaktosidase. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Spektrofotometer 

(thermo GENESIS 10S UV-Vis), 

Autoklaf 1925x (Winconsin Aluminium 

Foundry Co. Inc., Monitowoc), High-

Speed Micro Centrifuge Model CT15RE, 

pH meter 210 A orion, Vortex mixer 

Genie 2TM Cat. No. 12-82, Waterbath 

thermostat WK-24 (Shibata Scientific 

Technologamy Ltd.), Incubator 

Memmert, Rotary shaker (DAIHAN 

LABTECH CO., LTD), hot plate, dan 

peralatan gelas lainnya yang disesuaikan 

dengan prosedur kerja. 

Bahan-bahan yang digunakan 

adalah media, Potato Dextrose Agar 

(PDA), buffer asetat, buffer posfat, 

laktosa (PT. Brataco), agar batang, o-

nitrofenil-β-D-galaktopiranosida (oNPG) 

(Sigma Aldrich, Product No. N1127), o-

nitrofenol (oNP) (Sigma Aldrich, Product 

No. N19702), kertas saring GF/C 

Whatman (Cat. No. 1822055), standar 

protein untuk penentuan konsentrasi 

protein adalah Bovine Serum Albumin 

fraction V (Merck, Cat. No. 114255), 

aseton, folin ciocalteau (Merck, 

1.09001.0500), Ca(NO3)2 .4 H2O ; KNO3 

; MgSO4. 7H2O ; KH2PO4 ; CaCl2 ; 

Na2CO3 ; CuSO4 ; Na-K Tartarat dan 

bahan kimia lain  yang diperlukan dalam 

penelitian ini sesuai prosedur kerja. 

 

b. Uji kualitatif aktivitas proteolitik 

Isolat LBKURCC41 diremajakan 

pada media Potato Dextrose Agar (PDA) 

pada temperatur ruang (±29-31 ºC) 

selama 4-5 hari. Uji kualitatif aktivitas 

enzim β-galaktosidase dilakukan dengan 

cara menginokulasikan isolat 

LBKURCC41 secara aseptis pada media 

spesifik, sumber karbon satu-satunya 

adalah laktosa. Media spesifik 

mengandung : Laktosa 2 g; Ca(NO3)2 .4 

H2O 1,438 g; KNO3 0,26 g; MgSO4 7H2O 

0,26 g; KH2PO4 0,12 g; CaCl2 1 g; agar 

batang 20 g; dan aquades 1000 mL. Uji 

positif bila isolat jamur berhasil tumbuh 

pada media spesifik. 

 

c. Produksi dan optimasi waktu 

produksi enzim protease 

Inokulum disipakan dengan cara 

menambahkan satu ose isolat pada 50 mL 

media produksi dan diinkbasi dalam 

shaker incubator dengan kecepatan 

agitasi 150 rpm pada suhu ruang selama 

beberapa hari hingga OD mendekati 0,1. 

Sebanyak 5 % Inokulum kemudian 

diinokulasikan pada media produksi. 

Media produksi mengandung : Laktosa 

20 g, yeast extract 10 g, MgSO4 1 g,  

KH2PO4 1 g dalam 1000 mL Aquades 

(Nakharat dan Haltrich, 2006 ; Shaikh 

dkk., 1997). Inkubasi dilakukan dalam 

shaker incubator dengan kecepatan 

agitasi 150 rpm pada suhu ruang dengan 

variasi waktu produksi 2, 4, 6, 8, dan 10 

hari. 
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d. Isolasi ekstrak kasar enzim 

Enzim β-galaktosidase yang 

terdapat dalam media produksi 

dipisahkan dari sel isolatnya dengan cara 

sentrifugasi dalam keadaan dingin (4ºC) 

dengan kecepatan 10000 rpm selama 10 

menit. Supernatan yang diperoleh 

dilanjutkan dengan penyaringan 

menggunakan kertas whatman GF/C pada 

vacum untuk menghilankan miselium 

(Shaikh, 1997). Supernatan yang 

diperoleh merupakan enzim                                 

β-galaktosidase. Jika enzim tidak 

langsung digunakan untuk analisis 

aktivitas enzim, maka ditambahkan NaN3 

hingga konsentrasi larutan 1 mM ke 

dalam setiap larutan supernatan. 

Aktivitas ekstrak kasar enzim β-

galaktosidase dianalisis dengan 

menggunakan substrat oNPG konsentrasi 

4 mg/mL pada suhu 60oC, pH 4,4. 

 

e. Uji aktivitas enzim protease 

Sebanyak 1000 μL buffer asetat 0,1 

M pH 4,4 dan 100 μL enzim dimasukkan 

ke dalam tabung reaksi, kemudian 

diinkubasi pada suhu 60°C selama 5 

menit. Larutan ditambahkan 200 μL o-

nitrofenil-β-D-galaktopiranosida (oNPG) 

4 mg/mL sebagai substrat enzim β-

galaktosidase. Selanjutnya diinkubasi 

pada suhu 60 °C selama 30 menit. Menit 

ke-30 larutan ditambahkan 1000 μL 

Na2CO3 1 M. Untuk tabung kontrol, 

oNPG ditambahkan setelah penambahan 

Na2CO3. Setelah itu, larutan dianalisis 

dengan menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis pada panjang gelombang 420 

nm. Aktivitas enzim (U/mL) 

didefinisikan sebagai jumlah μmol o-

nitrofenol (oNP) yang dibentuk per menit 

per mililiter enzim pada kondisi 

percobaan. Pembuatan kurva standar 

dilakukan dengan cara membuat stok 

oNP berbagai konsentrasi dari 0,01-0,15 

mg/mL dengan penggunakan pelarut 

bufer asetat 0,01 M pH 4,4 kemudian 

larutan diaduk rata. Sebanyak 1000 μL 

buffer asetat 0,1 M pH 4,4 dan 100 μL 

aquades dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi. Larutan tersebut ditambahkan 200 

μL oNP dari masing-masing konsentrasi 

oNP yang telah disiapkan, dan 1000 μL 

Na2CO3 1 M. Setelah itu, larutan 

dianalisis dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang 420 nm. 

 

f. Penentuan kadar protein 

Kadar protein dalam ekstrak kasar 

enzim ditentukan menggunakan metode 

Lowry dengan bovine serum albumin 

sebagai standar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji kualitatif aktivitas enzim                       

β-Galaktosidase dilakukan pada isolat 

Fusarium oxysporum LBKURCC41, 

dengan menggunakan media spesifik. Uji 

positif dapat dilihat dengan 

kemampuannya tumbuh pada media 

tersebut. Pada penelitian ini, hasil uji 

kualitatif menunjukkan bahwa isolat 

LBKURCC41 mampu menghasilkan 

enzim β-Galaktosidase karena isolat ini 

dapat tumbuh pada media spesifik dengan 

sumber karbon satu-satunya adalah 

laktosa. 

Uji kualitatif aktivitas enzim                     

β-Galaktosidase dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui adanya kemampuan 

isolat dalam mendegradasi laktosa. Isolat 

mula-mula ditumbuhkan dulu pada media 

PDA, kemudian diinokulasikan pada 

permukaan media spesifik dengan 

menggunakan cork borer. 

Media spesifik mengandung 

laktosa    sebagai   satu-satunya    sumber 
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Gambar 1.    Hasil pertumbuhan jamur Fusarium oxysporum LBKURCC41 pada media 

spesifik, waktu pertumbuhan 9 hari. 

5 

karbon bagi kebutuhan metabolisme 

jamur. Media spesifik berbentuk padat, 

berwarna bening dan sedikit keruh. 

Enzim β-galaktosidase mengkatalisis 

reaksi hidrolisis laktosa pada media 

spesifik menjadi glukosa dan galaktosa. 

Glukosa dan galaktosa ini merupakan 

bentuk monosakarida dari karbohidrat 

yang dapat digunakan oleh jamur untuk 

proses metabolisme agar tetap tumbuh. 

Jamur endofit memproduksi enzim β-

Galaktosidase untuk menghidrolisis 

laktosa yang ada pada media sepesifik 

ini. Uji kualitatif aktivitas enzim                         

β-Galaktosidase pada LBKURCC41 

menunjukkan hasil positif terhadap 

isolat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil positif dilihat pada media spesifik 

yang dapat ditumbuhi jamur (Gambar 1). 

Penentuan aktivitas enzim                            

β-Galaktosidase dari isolat Fusarium 

oxysporum LBKURCC41, dilakukan 

berdasarkan kemampuan nya 

menghidrolisis substrat laktosa menjadi 

glukosa dan galaktosa. Dalam penelitian 

ini, substrat pengganti laktosa digunakan 

oNPG (o-nitrofenil-β-D-

galaktopiranosida). Variasi waktu 

produksi enzim yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah 2, 4, 6, 8, dan 10 

hari. Aktivitas enzim dinyatakan sebagai 

jumlah oNP (o-Nitrofenol) yang 

dilepaskan oleh substrat oNPG per 

satuan waktu. Aktivitas β-Galaktosidase 

LBKURCC41, pada berbagai variasi 

waktu produksi dapat dilihat pada pada    

Tabel 1.  

Hasil ANOVA dan uji Duncan 

jarak berganda menunjukkan bahwa 

rata-rata aktivitas enzim β-galaktosidase 

pada berbagai variasi waktu produksi 

dari isolat jamur Fusarium oxysporum 

LBKURCC41 menunjukkan tidak 

berbeda secara nyata (α≥0,05). Aktivitas 

yang tidak mengalami perubahan ini 

Kemungkinan    disebabkan     beberapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

faktor yaitu : a) Karena media produksi 

yang digunakan tidak cocok pada ketiga 

isolat; b) Produksi enzim dapat 

dipengaruhi oleh suhu dan pH; c)    

Produksi enzim sudah maksimal dan 

cukup untuk pertumbuhan jamur 

tersebut pada hari produksi kedua. Pada 

penelitian ini tidak dilakukan 

pengukuran aktivitas enzim pada waktu 

produksi 1-47 jam. Kemungkinan waktu 

produksi optimal telah tercapai antara 

waktu produksi 1-47 jam. 
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Tabel 1. Nilai rata-rata  aktivitas  enzim  β-Galaktosidase  Fusarium oxysporum 

LBKURCC41 dengan berbagai variasi waktu produksi. 
 

Waktu Produksi (Hari) 
Aktivitas Rata-rata Enzim β-

Galaktosidase (Unit/mL)* 

2 0,146 ± 0,060a 

4 0,150 ± 0,058a 

6 0,134 ± 0,040a 

8 0,137 ± 0,037a 

10 0,132 ± 0,075a 
 

Catatan:*)  Rata-rata nilai aktivitas enzim dari tiga kali pengulangan. Pangkat huruf yang sama menyatakan 

tidak berbeda secara nyata pada tingkat 5% (α≤0,05) pada kolom yang sama berdasarkan uji 

Duncan jarak berganda. 

 

Aktivitas enzim yang diperoleh 

pada penelitian ini masih jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan aktivitas 

enzim β-Galaktosidase yang berasal dari 

Aspergillus niger (jamur) dan 

Kluyueromyces lactis (yeast). Aktivitas 

enzim β-Galaktosidase yang berasal dari 

Aspergillus niger mencapai 7350 U/ml. 

Sedangkan yang berasal Kluyueromyces 

lactis aktivitasnya mencapai 8440 U/ml 

(Oliveira dkk, 2011). Sehingga secara 

komersial enzim β-Galaktosidase telah 

diproduksi dari Aspergillus niger dan 

Kluyueromyces lactis. 

Enzim β-Galaktosidase yang 

dihasilkan dipisahkan dengan cara 

sentrifugasi dalam keadaan dingin (4oC), 

hal ini bertujuan agar enzim tidak 

terdenaturasi. Supernatan yang diperoleh 

kemudian disaring dengan filter glass 

fiber (Whatman GF/C) agar ekstrak kasar 

enzim terpisah dengan substrat yang 

masih terdapat dalam supernatan. Enzim 

β-Galaktosidase yang tidak langsung 

digunakan diberi reagen NaN3 1 mM. 

Penambahan reagen ini bertujuan untuk 

mencegah terjadinya kerusakan enzim 

oleh kontaminan. Konsentrasi NaN3 di 

atas 1 mM dapat menyebabkan efek 

inhibisi terhadap beberapa enzim. 

Pengukuran kadar protein 

dilakukan pada ekstrak kasar enzim isolat 

jamur Fusarium oxysporum 

LBKURCC41 pada hari ke-4 waktu 

produksi. Aktivitas spesifik enzim             

β-galaktosidase diperoleh dengan cara 

membagi hasil rata-rata aktivitas enzim 

pada semua waktu produksi dengan kadar 

proteinnya. Nilai rata-rata aktivitas 

spesifik enzim 1,568 ± 0,140 Unit/mg.  

Aktivitas spesifik enzim dapat 

digunakan sebagai ukuran besarnya 

kemurnian enzim hasil isolasi. Semakin 

tinggi aktivitas spesifik enzim, maka 

semakin tinggi pula tingkat kemurnian 

enzim tersebut. Hal ini disebabkan 

kehilangan protein non-enzim pada 

beberapa tahap pemisahan yang dilalui 

dalam pemurnian enzim. Aktivitas 

spesifik juga mengindikasikan bahwa 

protein yang dihasilkan oleh jamur ke 

media tumbuh merupakan protein target 

yang diinginkan. Aktivitas spesifik enzim 

dapat dihitung dengan cara membagi nilai 

aktivitas enzim dengan kadar proteinnya. 

Kadar protein ekstrak kasar enzim 

ditentukan dengan metode Lowry. 

Pengukuran kadar protein 

dilakukan dengan cara mengendapkan 

larutan ekstrak kasar enzim dengan 

penambahan aseton dingin (-20oC). 
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Pelarut organik seperti etanol dan aseton 

dapat mengurangi tetapan dielektrik air, 

sehingga interaksi antar molekul protein 

lebih besar daripada interaksi antara 

molekul protein dan air, sehingga terjadi 

agregasi dan pengendapan. Agregasi 

terjadi karena struktur air di sekeliling 

area hidrofobik pada permukaan protein 

dapat ditempati oleh molekul pelarut 

organik, sehingga interaksi antara muatan 

berlawanan pada permukaan protein. 

Pengendapan protein dengan aseton 

dingin juga bertujuan untuk memisahkan 

protein dari senyawa-senyawa 

pengganggu yang terlarut seperti 

karbohidrat, asam nukleat, gliserol, 

fenolat, EDTA dan detergen. Karbohidrat 

yang terdiri dari gula pereduksi dapat 

mereduksi ion Cu2+ pada reagen Lowry, 

sehingga dapat mengganggu pengukuran 

kadar protein.  

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan uji kualitatif isolat 

Fusarium oxysporum LBKURCC41 

merupakan jamur yang mampu 

menghasilkan enzim β-galaktosidase. 

Aktivitas enzim pada variasi waktu 

produksi 2, 4, 6, 8, dan 10 hari secara 

berturut-turut sebesar 0.146 ± 0.060 

Unit/mL, 0.150 ± 0.058 Unit/mL, 0.134 ± 

0.040 Unit/mL, 0.137 ± 0.037, dan 0.132 

± 0.075 Unit/mL. Tidak ada perbedaan 

yang nyata berdasarkan uji ANOVA 

α≥0,05. Aktivitas spesifik enzim sebesar 

1.568 ± 0.140 Unit/mg protein. 
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