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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 α-L-Arabinofuranosidase 

α-L-Arabinofuranosidase (EC 3.2.1.55) merupakan enzim ekso yang 

mampu memotong ikatan pada ujung non-pereduksi α-L-1,2-, α-L-1,3-, dan α-L-

1,5-arabinofuranosidik pada oligosakarida dan polisakarida (Saha, 2000). AbfA 

dikelompokkan berdasarkan spesifitas substrat (Beldman et al., 1993). Tetapi 

klasifikasi yang didasarkan pada spesifitas substrat tersebut tidak efektif karena 

telah banyak ditemukan isolat baru yang menghasilkan enzim AbfA dengan 

kemampuan hidrolisis yang berbeda, oleh karena itu memerlukan kelas klasifikasi 

baru. Pada saat ini, klasifikasi AbfA telah didasarkan pada kesamaan urutan asam 

amino yaitu pada sistem Cazy (Carbohidrate Acting Enzyme) menjadi 5 family 

glikosida hidrolase (GH) yaitu GH3, GH43, GH51, GH54, dan GH63 dikarenakan 

lebih efektif (Henrissat, 1997). 

Dalam proses hidrolisis polisakarida secara total, AbfA dapat bekerja secara 

sinergis dengan enzim xilanolitik. Telah diketahui bahwa kemampuan AbfA pada 

berbagai substrat, misalnya pada substrat homopolisakarida (arabinan branched, 

arabinan debranched) dan heteropolisakarida (arabinogalaktan, arabinoxilan, 

arabinoxiloglukan, glukuronoarabinoxilan). Tabel 2.1 menunjukkan AbfA yang 

dijelaskan di dalam nomenklutur enzim.  
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Tabel 2.1. Klasifikasi arabinosidase (Kaji, 1984) 

No. EC 

(Enzim 

commission) 

Nama Substrat yang lebih 

disukai 

Pola aksi 

3.2.1.55 α-L-

Arabinofuranosidase 

α-L-

Arabinofuranosida, 

arabinan, 

arabinoxilan, dan 

arabinogalaktan 

hidrolisis terminal 

kelompok α-L-

arabinofuranosil 

non-pereduksi 

3.2.1.99 Endo-(1→5)- α-

arabinanase 

(1→5)- α-arabinan 

(hidrolisis acak L-

arabinan 

Endohidrolisis 

ikatan α-L-(1→5)- 

α-

arabinofuranosida 

 

2.2 Ragi Saccharomyces cerevisiae Rekombinan 

Ragi Saccharomyces cerevisiae merupakan khamir sejati tergolong eukariot 

yang secara morfologi hanya membentuk spora berbentuk bulat lonjong, silindris, 

oval atau bulat telur yang dipengaruhi oleh strainya. S. cerevisiae dapat 

berkembang biak dengan membelah diri melalui “budding cell”, mudah untuk 

dilakukan replika plating, dan sistem genetik dari ragi telah diketahui dengan 

baik. Reproduksinya dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan serta jumlah 

nutrisi yang tersedia bagi pertumbuhan sel. Penampilan makroskopik mempunyai 

koloni berbentuk bulat, warna kuning muda, permukaan berkilau, licin, tekstur 

lunak dan memiliki sel bulat dengan askospora 1-8 buah (Nikon, 2004; 

Landecker, 1972; Lodder, 1970).  

Sebanyak 16 kromosom ragi S. cerevisiae yang telah terkarakterisasi, DNA 

kromosom ini memiliki total 12,052 kb, sedangkan masing-masing kromosom 

memiliki ukuran 200 kb hingga 2.200 kb. S. cerevisiae memiliki 6.183 open 
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reading frame (ORF) dan hanya 5.773 gen mengkode protein, gen-gen ini rata-

rata berukuran 1,45 kb atau 483 kodon (Sherman, 2002). Klasifikasi 

Saccharomyces spp, menurut (Sanger, 2004) sebagai berikut: 

Super kingdom : Eukaryota 

Phylum   : Fungi 

Subphylum  : Ascomycota 

Class   : Saccharomycetes 

Order   : Saccharomycetales 

Family   : Saccharomycetaceae 

Genus   : Saccharomyces  

Spesies   : Saccharomyces cerevisiae 

Khamir dapat berkembang biak dalam gula sederhana seperti glukosa, 

maupun gula kompleks disakarida yaitu sukrosa (Mark, 1991). Selain hal itu 

untuk menunjang kebutuhan hidup diperlukan oksigen, karbohidrat, dan nitrogen. 

Pada uji fermentasi gula-gula mempunyai reaksi positif pada gula dekstrosa, 

galaktosa, sukrosa, maltosa, raffinosa, trehalosa, dan negatif pada gula laktosa 

(Lodder, 1970). Komposisi kimia S. cerevisiae terdiri dari, protein kasar 50-52%, 

karbohidrat 30-37%, lemak 4-5%, dan mineral 7-8% (Reed dan Nagodawithana, 

1991). S. cerevisiae memiliki dua cara reproduksi, yaitu reproduksi seksual dan 

aseksual. Siklus hidup dari S. cerevisiae dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Siklus Hidup S. cerevisiae (Kavanagh, 2005). 

 

 Ragi S. cerevisiae  merupakan sel inang yang aman digunakan dalam skala 

industri dibandingkan dengan Escherichia coli. Sebelumnya gen AbfA 

termostabil yang berasal dari Geobacillus thermoleovorans IT-08 telah berhasil 

dikloning di sel inang E. coli (Puspaningsih, 2004). Pada penelitian selanjutnya 

gen AbfA termostabil tersebut telah berhasil dikloning ke dalam sel inang ragi S. 

cerevisiae strain BJ1824. Ragi rekombinan tersebut selanjutnya diberi nama S. 

cerevisiae BJ1824/pYHM1-Af (Wirajana et al., 2016). Enzim AbfA ini masih 

bersifat termostabil seperti aslinya yang ditemukan dari G. thermoleovorans IT-

08. Pada S. cerevisiae BJ1824/pYHM1-Af  rekombinan yang digunakan pada 

penelitian ini mengandung penanda genetik URA3 yang ada pada plasmid 

pYHM1-Af . Penenda genetik ini menunjukkan bahwa ragi rekombinan yang 

           Reproduksi aseksual 

           Sel schmoo 

              Ragi awal 

          Zigot 

         Zigot awal          Deploid 

         Reproduksi seksual 

            Askus 
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membawa penanda ini dapat hidup dalam media pertumbuhan yang mengandung 

urasil. 

 

2.3 Isolasi enzim 

Enzim dapat diisolasi secara ekstraseluler, intraseluler, dan cell associated. 

Enzim ekstraseluler merupakan enzim yang bekerja di luar sel, enzim  intraseluler 

merupakan enzim yang bekerja di dalam sel, sedangkan cell associated melekat di 

dinding sel. Ekstraksi enzim ekstraseluler lebih mudah dibandingkan enzim 

intraseluler, karena tidak memerlukan pemecahan sel dan enzim yang dikeluarkan 

dari sel mudah dipisahkan dari pengotor lain serta tidak banyak bercampur dengan 

bahan-bahan sel lain (Pelczar and Chan, 1986 ). Dasar dari pemisahan ini adalah 

memisahkan enzim dari enzim lain yang tidak diperlukan dan semuannya berada 

pada material yang sama (Dennison, 2002). 

Enzim ekstraseluler dan enzim intraseluler dipisahkan dengan cara 

sentrifugasi. Sentrifugasi akan menghasilkan supernatan yang jernih dan endapan 

yang terikat kuat pada dasar tabung (pelet), supernatan dan pelet ini kemudian 

dipisahkan secara normal. Sel-sel mikroba akan mengalami sedimensi pada 

kecepatan 5000 selama 15 menit (Scopes, 1982; Walsh and Headon, 1994). Isolasi 

enzim intraseluler dilakukan dengan memecah sel. Perubahan pH, penambahan 

pelarut organik dan penambahan garam berguna untuk memecah sel sehingga 

didapat hasil enzim yang lebih murni (Suhartono et al., 1992).  

Enzim cell associated melekat pada dinding sel, sehingga tidak diberi 

perlakuan untuk mengisolasi. Media produksi yang di dalamnya terdapat S. 

cerevisiae rekombinan digunakan secara langsung untuk uji aktivitas enzim cell 



11 

 

associated. Aktivitas enzim selanjutnya diuji dengan mengunakan 

spektrofotometer UV-Vis. Spektrofotometri merupakan suatu metode analisis 

untuk mengukur konsentrasi suatu senyawa berdasarkan kemampuan senyawa 

tersebut mengabsorbsi berkas sinar atau cahaya.  

 

2.4 Aktivitas enzim 

Enzim merupakan sekelompok protein yang mengatur dan menjalankan 

perubahan-perubahan kimia dalam sistem biologi. Enzim dihasilkan oleh organ-

organ pada hewan dan tanaman yang secara katalitik menjalankan berbagai reaksi, 

seperti hidrolisis, oksidasi, reduksi, isomerasi, adisi, transfer radikal, pemutusan 

rantai karbon (Sumardjo, 2009). Enzim berfungsi sebagai katalisator, yaitu 

senyawa yang meningkatkan kecepatan reaksi kimia (Marks, dkk, 2000). 

Aktivitas enzim diukur secara in vitro, aktivitas enzim diukur dengan tujuan 

untuk menentukan jumlah enzim yang terukur dalam kondisi yang ditentukan, 

sehingga dapat dibandingkan antara satu sampel dan yang lain. Beberapa faktor 

yang mempengaruhi aktivitas enzim yaitu, konsentrasi substrat, pH, temperatur, 

konsentrasi enzim, aktivator dan inhibitor.  

Aktivitas enzim menurut Suhartono (1989), dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain :  

a. Konsentrasi Substrat  

Kecepatan meningkat jika konsentrasi substrat ditingkatkan sampai titik enzim 

telah jenuh dengan substrat.  
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b. pH    

Perubahan pH akan langsung mempengaruhi sifat ionik dari gugus-gugus 

amino dan gugus karboksilat, dan dengan sendirinya akan mempengaruhi 

bagian aktif dan konfigurasi molekul enzim. pH yang terlalu tinggi dan terlalu 

rendah akan mengakibatkan denaturasi protein enzim sehingga enzim tersebut 

menjadi tidak aktif lagi.   

b.  Suhu  

Suhu yang tinggi akan mengakibatkan perubahan konformasi enzim. Pada suhu 

tertentu, bisa menghilangkan fungsi kerja enzim karena mengalami denaturasi. 

Denaturasi protein adalah terbentuknya suatu rantai polipeptida yang 

memanjang (unfolded) dari suatu protein yang sebelumnya menggulung-

melipat (folded) sehingga gugus asam amino terletak di luar dan berhubungan 

dengan pelarut.  

d. Konsentrasi Enzim  

Aktivitas dari enzim yang derajat kemurnian tinggi dalam batas-batas tertentu 

akan meningkat sejalan dengan konsentrasi enzim. 

e. Aktivator dan inhibitor  

Beberapa enzim memerlukan aktivator dalam reaksi katalisnya. Aktivator 

adalah senyawa atau ion yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi enzimatis. 

Komponen kimia yang membentuk enzim disebut juga kofaktor. Kofaktor 

tersebut dapat berupa ion-ion anorganik seperti Zn, Fe, Ca, Mn, Cu atau Mg 

atau dapat pula sebagai molekul organik kompleks yang disebut koenzim 

(Martoharsono, 1984). Menurut Wirahadikusumah (1997) inhibitor merupakan 

suatu zat kimia tertentu yang dapat menghambat aktivitas enzim. Pada 
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umumnya cara kerja inhibitor adalah dengan menyerang sisi aktif enzim 

sehingga enzim tidak dapat berikatan dengan substrat dan fungsi katalitik 

enzim tersebut akan terganggu (Winarno, 1986) 

Aktivitas selulase dan hemiselulase, seperti  xilanase, arabinofuranosidase, 

xilosidase dapat diukur antara lain dengan menggunakan metode yang 

menggunkan asam dinitro salisilat (DNS), seperti metode Bailey. Aktivitas enzim 

pada metode ini ditentukan dengan mengukur gula pereduksi yang dihasilkan dari 

hidrolisis xilan dengan bantuan  DNS. DNS merupakan senyawa aromatik yang 

akan bereaksi dengan gula pereduksi dan membentuk asam 3-amino-5-

nitrosalisilat. Senyawa ini dapat diukur menggunakan spektrofotometer dengan λ 

= 540 nm (Bailey, 1992). Aktivitas enzim AbfA dinyatakan dalam unit per mL, 

dengan satu unit  enzim  didefinisikan  sebagai  jumlah  enzim  yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan 1,0 µmol gula pereduksi (yang diasumsikan setara dengan 

glukosa) yang dihasilkan tiap menit pada kondisi pengujian. 

 

2.5. Janur Kelapa (Cocos nucifera) 

Janur Kelapa (Cocos nucifera) merupakan komoditas strategis yang 

memiliki peran sosial, budaya, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia. (Sarmidi, 2009). Beberapa jenis produk kelapa antara lain santan, gula, 

air kelapa, lidi, daging kelapa, bahan bangunan, arang aktif, sabut kelapa dan 

janur, sehingga kelapa juga disebut sebagai "pohon kehidupan"  (Rindengan dkk, 

2004). Janur merupakan rangkaian daun kelapa yang masih muda dan berwarna 

kekuningan (Dewabrata, 2009). Klasifikasi dari tanaman kelapa sebagai berikut: 
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Kingdom : Plantae (Tumbuh-tumbuhan) 

Divisi  : Spermatophyta (Tumbuhan berbiji) 

Sub-divisi : Angiospermae (Berbiji tertutup) 

Kelas  : Monocotyledonae (Biji berkeping satu) 

Ordo  : Palmales 

Familia : Palmae 

Genus  : Cocos 

Spesies  : Cococ nucifera L 

Kelapa termasuk golongan kayu keras, yang secara kimiawi memiliki 

komposisi kimia yang hampir serupa dengan kayu yaitu tersusun atas lignin, 

selulosa dan hemiselulosa. Dengan komposisi yang berbeda-beda selulosa 

(C6H10O5)n 33,61 %, Hemiselulosa (C5H8O4)n 19,27 % dan lignin 

[(C9H10O3)(CH3O)]n 36,51 % (Tirono dan Ali, 2011). Untuk sabut kelapa 

memiliki komposisi kimia yang berbeda yaitu selulosa (C6H10O5)n 43,44 %, 

Hemiselulosa (C5H8O4)n 0,25 % dan lignin [(C9H10O3)(CH3O)]n 45,84 % 

(Saleh et al., 2009). Sedangkan komposisi kimia dari tempurung kelapa yaitu 

selulosa (C6H10O5)n 26,6 %, Hemiselulosa (C5H8O4)n 27,7 % dan lignin 

[(C9H10O3)(CH3O)]n 29,4 % (Suhardiyono, 1988). 

 

2.6 Hemiselulosa 

Hemiselulosa merupakan senyawa matriks yang berada diantara 

mikrofibril-mikrofibril selulosa serta merupakan polisakarida yang larut dalam 

alkali. Hemiselulosa terdiri atas gula dengan lima gula netral, yaitu glukosa, 

mannosa, galaktosa, xilosa, dan arabinosa (Fengel, D and Wegener, G. 1984). 
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Struktur hemiselulosa adalah homopolisakarida dengan monomer glukosa dan 

derajat polimerasi yang tinggi sebesar 10.000-14.000 unit, dengan rantai utama 

yang hanya terdiri atas satu jenis monomer serta rantai molekul hemiselulosa 

lebih pendek bila dibanding dengan selulosa. Polimer hemiselulosa bercabang 

dan strukturnya terbentuk kristal, hal ini yang menyebabkan hemiselulosa 

mudah dimasuki pelarut dan bereaksi dengan larutan dibandingkan selulosa 

dalam proses pembuatan pulp.  

Struktur hemiselulosa xilan (Gambar 2.6) terdapat rantai samping 

arabinoxilan yang dapat dihidrolisis oleh AbfA. AbfA merupakan enzim tipe 

ekso, yang menghidrolisis residu-residu non-pereduksi terminal dari arabinosa 

dalam polisakarida. Enzim ini bisa menghidrolisis ikatan (13) dan (15)-α-

arabinosil dari arabinan. Penelitian tentang AbfA ini banyak diperlukan karena 

enzim ini berpotensi memainkan peranan dalam membatasi kecepatan enzim-

enzim mendegradasi xilan, khususnya substrat-substrat dari limbah-limbah 

pertanian (Saha, 2003; Numan & Bhosle, 2006).  

 

Gambar 2.6 Struktur arabinoxilan pada hemiselulosa xilan. Beberapa enzim 

hemiselulase yang  terlibat dalam degradasi arabinoxilan (Numan 

& Bhosle, 2006). 
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