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1. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman 

tanaman terutama hasil pertanian dan rempah-rempah. Hal ini didukung oleh 

keadaan geografis Indonesia yang beriklim tropis dengan curah hujan yang sering 

terjadi sepanjang tahun. Salah satu tanaman subtropis yang banyak dijumpai di 

Indonesia adalah tanaman labu siam (Sechium edule (Jacq.) Sw.). Labu siam 

adalah salah satu tanaman subtropis yang buahnya digunakan sebagai bahan 

makanan, namun buah labu siam mengandung getah yang diperkirakan memiliki 

aktivitas protease karena memiliki getah yang lengket dan memberi rasa agak 

gatal (Joseph, 2010). 

Protease merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis protein 

menjadi monomernya yaitu asam amino. Penjualan enzim ini mencapai 60% dari 

penjualan enzim dunia (Rao et al., 1998). Indonesia merupakan salah satu negara 

yang memanfaatkan enzim ini dalam industri, namun kebutuhan enzim ini masih 

dipenuhi dari impor 122,3 ribu ton pada tahun 2001 (Sutandi, 2003). Protease 

secara komersial dapat diproduksi dari tumbuhan, hewan, dan mikroba. Protease 

yang diisolasi dari tumbuhan memiliki keunggulan yaitu memiliki aktivitas dan 

stabilitas yang tinggi pada berbagai variasi pH, temperatur, inhibitor serta ion 

logam (Mehrnoush et al., 2011). Secara ekonomi, protease dari hewan harganya 

relatif lebih mahal, sedangkan protease dari mikroba belum sepenuhnya dapat 

menggantikan peran protease tumbuhan untuk tujuan tertentu (Witono, 2008). 
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Protease pada tanaman dapat diperoleh dari bagian getah, buah, daun, akar, 

dan batang tanaman. Enzim protease berperan besar dalam proses-proses seluler 

akibat kemampuan proteolitiknya yang esensial. Protease banyak digunakan 

dalam bidang industri, seperti pembuatan keju, penjernih bir, pembuatan roti, 

pengempuk daging, pembuatan hidrolisat protein, dan ekstraksi minyak. Di sisi 

yang lain, ketersediaan enzim protease belum mencukupi kebutuhan, sementara 

pemakaian protease bagi industri pangan cenderung meningkat. Selama ini enzim 

protease yang sering digunakan dan dikenal luas adalah papain dari tanaman 

pepaya dan bromelain dari tanaman nanas. Oleh karena itu perlu dicari sumber-

sumber enzim protease yang lain, salah satunya adalah labu siam. Menurut 

Juwarni (2014) getah buah labu siam terbukti mengandung enzim protease dengan 

rata-rata aktivitas protease sebesar 0,0264 U/mL. Pada penelitian tersebut 

digunakan getah dari buah labu siam. Adapun kendala yang dialami dalam 

memperoleh enzim protease dari getah buah labu siam yaitu getah sulit diambil 

serta getah cepat menggumpal. 

Untuk karakterisasi maupun aplikasi lebih lanjut, maka enzim protease 

harus diisolasi dari sumbernya sehingga diperoleh enzim protease yang murni. 

Metode salting out protein enzim menggunakan garam ammonium sulfat 

merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengisolasi enzim 

protease dari buah labu siam. Garam ammonium sulfat sering digunakan untuk 

salting out protein enzim karena kelarutannya sangat tinggi, tidak merusak 

struktur enzim, murah, dan pada beberapa kasus memberikan efek menstabilkan 

enzim (Dixon and Webb, 1979 dalam Fox, 1991). Pemilihan ammonium sulfat 
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didasarkan pada kelarutan protein yang berinteraksi polar dengan molekul air, 

interaksi ionik protein garam dengan garam dan daya tolak menolak protein yang 

bermuatan sama. Kelarutan protein (pada pH dan temperatur tertentu) meningkat 

pada kenaikan konsentrasi garam (salting in). Kenaikan kelarutan protein akan 

meningkatkan kekuatan ion larutan. Pada penambahan garam dengan konsentrasi 

tertentu kelarutan protein menurun (salting out). Molekul air yang berikatan 

dengan ion-ion garam semakin banyak yang menyebabkan penarikan selubung air 

yang mengelilingi permukaan protein sehingga mengakibatkan protein saling 

berinteraksi, beragregasi, dan kemudian mengendap. Penggunaan ammonium 

sulfat pada isolasi enzim telah dilaporkan oleh beberapa peneliti seperti Noda, 

Koyanagi and Kamiya (1994) menggunakan ammonium sulfat dengan kejenuhan 

50% untuk isolasi protease dari buah melon. Asakura et al. (1997) menggunakan 

ammonium sulfat kejenuhan 30-60% untuk mengekstrak dan memurnikan 

oryzasin dari biji padi. Sampai saat ini belum diperoleh informasi tingkat 

kejenuhan garam ammonium sulfat yang optimal untuk isolasi protease dari buah 

labu siam. 

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu dilakukan penelitian mengenai 

isolasi protease dari buah labu siam dengan metode salting out menggunakan 

garam ammonium sulfat ((NH4)2SO4). Penelitian ini dilakukan untuk menentukan 

tingkat kejenuhan garam ammonium sulfat yang optimal untuk mengendapkan 

protease buah labu siam, sehingga didapat protease yang memiliki aktivitas 

spesifik tertinggi. Larutan enzim dari hasil pengendapan garam kemudian 

ditentukan kadar protein total dan diuji aktivitas proteasenya. Aktivitas spesifik 
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(U/mg) dari masing-masing isolat diperoleh dengan membagi aktivitas protease 

(U/mL) dengan kadar protein (mg/mL) yang diperoleh. Penentuan aktivitas 

spesifik dari masing-masing isolat dilakukan untuk mengetahui tingkat kemurnian 

protease yang diperoleh dari hasil isolasi protease dari buah labu siam dengan 

menggunakan garam ammonium sulfat. Hasil penelitian ini, selanjutnya akan 

dapat dijadikan dasar untuk eksplorasi protease buah labu siam lebih lanjut. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah pada penelitian ini, yaitu : 

1. Berapa nilai aktivitas spesifik protease ekstrak kasar sebelum mengalami 

tahap salting out? 

2. Berapakah tingkat kejenuhan garam ammonium sulfat yang paling optimal 

untuk mengendapkan protease buah labu siam sehingga menghasilkan 

aktivitas spesifik tertinggi? 

 

3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui nilai aktivitas spesifik protease ekstrak kasar 

sebelum mengalami tahap salting out. 

2. Untuk mengetahui tingkat kejenuhan garam ammonium sulfat yang 

paling optimal untuk mengendapkan enzim protease buah labu siam 

sehingga menghasilkan aktivitas spesifik tertinggi. 
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4. Manfaat Penelitian 

1. Dapat memberi sumbangan tentang pemurnian protease dari buah labu 

siam dengan teknik salting out menggunakan garam ammonium sulfat 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang enzim 

serta dapat memberi tambahan pustaka dalam proses isolasi enzim. 

2. Memberikan alternatif tentang jenis tanaman lain, selain tanaman 

pepaya dan nanas yang dapat digunakan sebagai sumber protease.  

 


