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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Labu Siam 

Labu siam (Sechium edule (Jacq.) Sw.) merupakan tanaman subtropis dan 

termasuk ke dalam spesies cucurbitaceus yang sering digunakan sebagai bahan 

makanan. Tanaman ini berasal dari Meksiko dan telah dibudidayakan sejak zaman 

pra-Kolombia (Saade, 1996). Labu siam termasuk salah satu komoditas yang 

sangat mudah ditemukan, hal ini sesuai dengan data statistik yang menyatakan 

bahwa produksi labu siam dari tahun 2000 hingga tahun 2012 mengalami 

peningkatan yaitu dari 158.654 ton menjadi 428.083 ton (BPS, 2013). Buah labu 

siam ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Labu Siam 

Sistem klasifikasi tanaman labu siam adalah (Putri, 2012) 

Kerajaan  : Plantae   

Divisi  : Spermatophyta  

Subdivisi : Angiospermae  

Kelas : Dicotyledonae  

Bangsa : Cucurbitales 

Suku : Cucurbitaceae 
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Marga : Sechium 

Jenis : Sechium edule (Jacq.) Sw.  

Dalam bidang pengobatan, labu siam memiliki aktivitas diuretik, 

antihiperlipidemia, antiinflamasi (Sateesh et al., 2012), dan penurunan kadar 

glukosa darah (Putri, 2012). Saponin sangat bermanfaat dalam menghambat dan 

mencegah penyerapan kolesterol dalam tubuh. Alkaloid mampu meperlancar 

peredaran darah sehingga dapat mencegah stroke, sedangkan tanin memiliki 

aktivitas antimikroba. Senyawa polifenol, antosianin, dan flavonoid memiliki 

aktivitas antioksidan, menurunkan risiko penyakit jantung, menurunkan tekanan 

darah, membantu mencegah kanker, dan membantu menghentikan proses 

inflamasi (Higgins, 2004; Mélo et al., 2006). Kandungan gizi buah labu siam 

dalam 100 gram daging buah labu siam dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Kandungan Gizi Buah Labu Siam (Saade, 1996; Modgil et al., 2004). 

Kandungan Gizi Jumlah Kandungan Gizi Jumlah 

Kalori  26-31 kkal Kalsium 12-19 mg 

Gula larut air 3,30% Fosfor 4-30 mg 

Protein 0,9-1,1% Seng 2,77 mg 

Lemak 0,1-0,3% Mangan 0,38 mg 

Karbohidrat 3,5-7,7% Besi 0,2-0,6 mg 

Serat 0,4-1% Tembaga 0,25 mg 

Hemiselulosa 7,55 mg Vitamin A 5 mg 

Selulosa 16,42 mg Thiamin 0,03 mg 

Lignin 0,23 mg Riboflavin 0,04 mg 

Natrium 36 mg Niasin 0,4-0,5 mg 

Kalium 3378,62 mg Asam askorbat 11-20 mg 

Magnesium 147 mg Saponin 1,65% 

Alkaloid 1,57 Flavonoid 0,95% 

Polifenol 5,93 mg Proantosianin 75,73 mg 
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2.2 Protease Tumbuhan 

Enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalis dalam proses 

metabolisme. Komposisi rata-rata unsur kimia yang menyusun protein yaitu 

karbon 50%, hidrogen 7%, nitrogen 16%, belerang 0-3%, oksigen 23% dan fosfor 

0-3%. Protease (proteinase) merupakan jenis enzim yang termasuk dalam 

kelompok enzim hidrolase yang bekerja mengkatalis reaksi pemecahan ikatan 

peptida pada molekul protein dengan cara hidrolisis. Hasil reaksi pemecahan 

protein (polipeptida) ini yaitu asam amino dan peptida rantai pendek (Poedjiadi, 

1994). Gambar 2.2 menunjukkan contoh reaksi hidrolisis ikatan peptida pada 

molekul polipeptida oleh bantuan protease yang menghasilkan dua buah molekul 

peptida yang lebih pendek yaitu peptida yang mengandung asam amino ujung N 

(a) dan peptida yang mengandung asam ujung C (b). 

 

Gambar 2.2 Reaksi Hidrolisis Ikatan Peptida oleh Protease 

Mekanisme umum reaksi hidrolisis yang melibatkan enzim serta substrat 

peptida secara umum ditunjukkan pada Gambar 2.3. Hidrolisis ikatan peptida 

merupakan suatu reaksi yang melibatkan pemindahan gugus fungsional peptida ke 

molekul air (Lehninger, 1990). Protease dalam reaksi hidrolisis bertindak sebagai 

nukleofil, yang secara umum akan bereaksi dengan atom karbon karbonil pada 

ikatan peptida sehingga membentuk intermediet tetrahedral. Produk yang 

dilepaskan peptida mengandung asam amino ujung C dari sisi aktif yang 



9 
 

digantikan secara bersamaan dengan satu molekul air, sehingga terbentuk 

intermediet tetrahedral kedua. Pada akhir reaksi dihasilkan produk berupa peptida 

yang mengandung asam amino ujung N, proton serta enzim yang telah 

diregenerasi. 

 

Gambar 2.3 Mekanisme Umum Hidrolisis Enzimatik Substrat Peptida  

(Moran et al., dalam Pakpahan 2009) 

 

Keterangan : 

R1 = Rantai peptida yang mengandung asam amino ujung N 

R2 = Rantai peptida yang mengandung asam amino ujung C 

Sel tumbuhan memiliki lebih dari 10.000 jenis protein yang beberapa 

diantaranya mungkin tidak berfungsi ataupun rusak sehingga tidak diperlukan lagi 
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oleh tumbuhan. Protein yang tidak dibutuhkan inilah yang akan menjadi substrat 

untuk didegradasi oleh protease menjadi monomernya yaitu asam amino bebas 

dan peptida rantai pendek. Asam amino bebas dan peptida rantai pendek yang 

dihasilkan nantinya akan digunakan lagi, salah satunya untuk membuat protein 

baru. Degradasi protein pada tumbuhan berfungsi untuk peremajaan sel yang 

mana setiap 4-7 hari sebagian protein yang menyusun sel tumbuhan tersebut 

diganti (Hopkin and Norman, 2004). 

2.3 Klasifikasi Protease 

Berdasarkan dari Nomenclature Commitee of the International Union of 

Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB), protease dapat diklasifikasi 

menjadi dua yaitu endopeptidase dan eksopeptidase (Rao et al., 1998). 

a. Endopeptidase 

Endopeptidase memecah ikatan peptida bagian dalam rantai polipeptida yang 

berada cukup jauh dari ujung N dan ujung C pada rantai polipeptida sehingga 

aktivitas enzim yang termasuk kelompok ini tidak dipengaruhi gugus yang 

terletak di ujung molekul, ikatan peptida yang dipecah oleh endopeptidase 

sangat spesifik tergantung pada urutan asam amino tertentu. Enzim yang 

termasuk endopeptidase yaitu serin protease, sistein protease, aspartik protease, 

dan metalloprotease (Rao et al., 1998). 

 Serin protease adalah protease yang memiliki residu serin (Ser) pada 

sisi aktif. Enzim yang termasuk serin protease yaitu kimotripsin, 

tripsin, elastase, trombin, proteinase dan plasmin. Mekanisme reaksi 

hidrolisis oleh serin protease terdiri dari dua tahap, yang pertama atau 

tahap asilasi yaitu terbentuknya ikatan kovalen antara enzim dengan 
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ikatan peptida menjadi produk intermediet. Selanjutnya terjadi tahap 

kedua yaitu proses deasilasi yang terjadi akibat adanya serangan 

nukleofil pada produk intermediet ooleh molekul air (Rao et al., 1998). 

 Sistein protease adalah protease yang memiliki residu sistein (Cys) 

pada sisi aktifnya. Mekanisme reaksi enzim yang termasuk dalam 

sistein protease mirip dengan mekanisme serin protease, yang 

ditunjukkan oleh Gambar 2.4 contohnya katepsin B yang 

menghidrolisis ikatan peptida setelah urutan asam amino Arg-Arg- 

pada rantai polipeptida substratnya (IUBMB, 1972). 
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Gambar 2.4 Mekanisme Reaksi Hidrolisis oleh Sistein Protease 

(Rao et al., 1998) 

Keterangan : 

R  = Rantai peptida yang mengandung asam amino ujung N 

R’ = Rantai peptida yang mengandung asam amino ujung C 

 Aspartat protease adalah protease yang menggunakan dua residu 

aspartat (Asp) pada aktivitas katalitiknya. Enzim yang termasuk 

golongan aspartat protease yaitu pepsin. Pepsin memecah ikatan 

peptida pada rantai B insulin, ikatan peptida yang dipecah berada 

diantara urutan asam amino Fenilalanin-Valin, Glutamin-Histidin, 
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Glutamin-Alanin, Alanin-Leusin, Leusin-Tirosin, Tirosin-Leusin, 

Glisin-Fenilalanin, Fenilalanin-Fenilalanin, dan Fenilalanin-Tirosin 

(IUBMB, 1989). Contoh lain dari aspartat protease yaitu HIV protease. 

Mekanisme reaksi hidrolisis polipeptida oleh aspartat protease 

ditunjukkan oleh Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Mekanisme Reaksi Hidrolisis oleh Aspartat Protease 

(Rao et al., 1989) 

Keterangan : 

R’     = Rantai peptida yang mengandung asam amino ujung N 

R      = Rantai peptida yang mengandung asam amino ujung C 

Asp
1
 = Residu aspartat 1 yang bertindak sebagai basa 

Asp
2
 = Residu aspartat 2 yang bertindak sebagai asam 
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 Metalloprotease adalah protease yang memanfaatkan ion metal Zn
2+

 

dalam mekanisme katalitiknya seperti Angiotensin Converting Enzyme 

(ACE) (IUBMB, 2009). 

b. Eksopeptidase 

Eksopeptidase memecah molekul protein melalui salah satu ujung molekul 

protein yaitu ujung karboksil (karboksipeptidase) ataupun ujung amino 

(aminopeptidase). Protease yang termasuk golongan eksopeptidase yaitu 

karboksipeptidase, omegapeptidase, dan aminopeptidase. Aminopeptidase 

menghidrolisis ikatan peptida yang terletak pada ujung amino atau ujung N pada 

rantai polipeptida sedangkan karboksipeptidase menghidrolisis ikatan peptida 

yang terletak pada ujung karboksi atau ujung C pada rantai polipeptida (Rao et al., 

1998). 

2.4 Metode Fraksinasi Salting Out  

Hasil sentrifugasi diperoleh suatu larutan enzim kasar, selanjutnya 

dilakukan metode pemurnian. Pemurnian enzim pada dasarnya bergantung pada 

beberapa variabel diantaranya: pH, suhu, komposisi pelarut, dan sifat dari protein 

itu sendiri (ukuran, kelarutan, muatan, dan bentuknya). Fraksinasi protein dengan 

menggunakan garam, berdasarkan atas kelarutan protein yang merupakan 

interaksi antara gugus polar dengan air, interaksi ionik dengan garam, dan daya 

tolak menolak protein yang bermuatan sama. Dalam hal ini fenomena kelarutan 

protein ada dua macam yaitu salting in dan salting out. Salting in adalah peristiwa 

dimana dengan penambahan garam konsentrasi rendah pada larutan protein dalam 

air akan menurunkan koefisien aktivitas sehingga kelarutan protein akan 

bertambah. 
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Bila konsentrasi garam dinaikkan sehingga kekuatan ion bertambah besar, 

maka interaksi ion dari garam dengan air akan bertambah, hal ini akan 

menyebabkan interaksi antara protein dengan air menurun. Proses ini disebut 

salting out. Salting out sangat tergantung pada hidrofobilitas protein. Peningkatan 

konsentrasi garam yang ditambahkan secara bertahap akan mengendapkan protein 

secara bertahap pula, sehingga dapat digunakan untuk pemurnian protein. Pada 

peristiwa salting out akan terjadi pengendapan protein, dimulai dari kelarutan 

yang lebih kecil.  

2.5 Ammonium Sulfat 

Ammonium sulfat ((NH4)2SO4) adalah salah satu jenis garam yang paling 

banyak digunakan untuk mengendapkan protein enzim. Ammonium sulfat dengan 

berat molekul 132,14 g/mol berbentuk kristal padat dan tidak berbau. Warna dari 

garam ammonium sulfat adalah cokelat abu-abu hingga putih serta titik leleh ada 

pada 280C (Science Lab, 2013). Ammonium sulfat memiliki kelarutan sebesar 

76,1 g/100 mL pelarut air pada suhu 20C (Scopes, 1982). Garam ammonium 

sulfat sebagai garam multivalen (bivalen) digunakan dalam proses salting out 

karena mampu mengikat air sehingga interaksi antara protein dengan protein 

semakin besar dan terjadi penggendapan protein. Selain itu, sifat garam 

ammonium sulfat yang stabil dan juga sebagai garam anti-kaotropik (tidak 

merusak struktur protein) menjadi dasar dari penggunaannya dalam proses salting 

out (GE Healthcare Life Sciences, 2011). 

Pengendapan protein dengan ammonium sulfat merupakan metode klasik 

yang ekonomis dan sederhana. Pada konsentrasi tinggi terjadi peningkatan muatan 

listrik di sekitar protein yang akan menarik mantel air dari koloid protein. 
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Interaksi hidrofobik diantara sesama molekul protein pada suasana ionik akan 

menurunkan kelarutan protein yang disebut salting out. Keuntungan utama dari 

pengendapan dengan ammonium sulfat adalah pengendapan protein yang 

reversibel yakni tanpa mendenaturasi struktur protein (Wallert and Provost Lab, 

2005). 

Keuntungan lainnya adalah (1) dalam keadaan jenuh molaritasnya cukup 

tinggi sehingga dapat mengendapkan sebagian besar protein; (2) panas 

pelarutannya rendah, sehingga panas yang dihasilkannya mudah hilang; (3) pada 

larutan jenuhnya (4,04 M pada 20C) memiliki  kerapatan sekitar 1,235 gram per 

cm
3 

sehingga tidak cukup besar mengganggu sedimentasi sebagian besar protein 

yang mengendap karena sentrifugasi; (4) larutan ammonium sulfat yang pekat 

dapat mencegah atau membatasi pertumbuhan bakteri, dan (5) dalam larutan 

ammonium sulfat sebagian besar protein terlindungi dari denaturasi. Berdasarkan 

keuntungan terakhir ini, seringkali protein murni disimpan sebagai suspensi dalam 

larutan ammonium sulfat pekat (Englard  dan  Seiffer, 1990). 

2.6 Penentuan Konsentrasi Protein Total dengan Metode Biuret 

Penentuan konsentrasi protein total hasil isolasi dengan garam pengendap 

menggunakan metode Biuret didasari oleh pembentukan kompleks Cu
2+

 dengan 

gugus fungsi pada ikatan peptida dalam protein. Pembentukan kompleks Cu-

protein memerlukan minimal dua ikatan peptida yang kemudian menghasilkan 

warna ungu pada panjang gelombang 540 nm (Keppy, 2009). Konsentrasi protein 

dalam mg/mL ditentukan dengan mengukur serapannya menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis. 
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Gambar 2.6 Kompleks Cu
2+

 dengan Gugus –NH pada Ikatan Peptida dalam 

Suasana Basa 

 

2.7 Penentuan Aktivitas Protease 

Jumlah enzim dalam ekstrak jaringan tertentu dapat diuji secara kuantitatif 

dalam hal pengaruh katalitik yang dihasilkannya. Enzim biasanya diuji 

aktivitasnya pada pH optimum, pada suhu yang mudah dipergunakan dalam 

kisaran 25 sampai 38C dengan konsentrasi substrat mendekati jenuh. Pada 

keadaan ini, kecepatan reaksi  awal biasanya sebanding dengan konsentrasi enzim, 

sedikitnya pada kisaran konsentrasi enzim tertentu (Lehninger, 1990). 

Aktivitas protease dapat ditentukan dengan melakukan uji kaseinolitik atau 

menguji aktivitas protease dengan memanfaatkan kasein sebagai substrat pada 

suhu, pH, dan lama waktu tertentu. Reaksi hidrolisis yang terjadi selanjutnya 

dapat dihentikan dengan menambahkan larutan TCA (asam trikloroasetat) 

sehingga enzim dan sisa substrat menjadi terdenaturasi, kecuali produk hasil 

reaksi hidrolisis yang dapat berupa asam amino (salah satunya yaitu tirosin), 

Tirosin yang larut dalam campuran reaksi tersebut selanjutnya dipisahkan dari 

enzim dan sisa substrat dengan  cara disentrifugasi dan ditentukan serapannya 

dengan menggunakan metode Anson (Satwika, 2010). Penentuan kadar tirosin 

pada metode Anson dilakukan dengan teknik kolorimetrik, yaitu memanfaatkan 
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serapan dari kompleks biru yang terbentuk akibat reaksi antara tirosin dengan 

reagen Folin-Ciocalteu pada pH basa (Folin and Ciocalteu, 1927). 

Unit aktivitas enzim merupakan jumlah enzim spesifik yang ada di dalam  

suatu larutan dan akan sebanding dengan konsentrasi enzim tersebut dalam 

larutan. Satu unit aktivitas enzim (satu IU) adalah jumlah enzim yang 

mengkatalisis pembentukan 1 µmol produk per menit (1 µmol/menit) pada 

kondisi pH, temperatur, dan konsentrasi substrat tertentu. Aktivitas enzim 

protease dapat ditentukan dengan rumus (Sigma, 1999): 

 

  
 

                          (  )

           (  )                (     )          (  )
 

        
               (  )

           (  )          (  )
                                                          

Keterangan : 

U/mL  : aktivitas enzim 

U  : unit (µmol/menit) 

Vol. Reaksi : volume total reaksi (kasein, enzim, TCA) (mL) 

Vol. Sampel : volume sampel enzim (volume larutan enzim yang direaksikan             

dengan kasein) (mL) 

Waktu reaksi : waktu inkubasi (waktu selama reaksi enzimatis berlangsung) 

(menit) 

Vol. Uji : volume larutan uji (volume supernatan yang telah mengalami 

reaksi enzimatis) (mL)  

 

Aktivitas enzim protease merupakan kemampuan enzim dalam 

menghidrolisis substrat kasein sehingga memutuskan rantai-rantai polipeptida 

pada kasein. Substrat kasein tersebut akan terurai menjadi peptida dan asam 

amino. Penambahan Trichloroacetit acid (TCA) akan mendenaturasi enzim 

karena pada pH asam enzim akan terdenaturasi. Bagian yang terdenaturasi adalah 

polipeptida dari kasein yang tidak terhidrolisis sedangkan filtrat mengandung 

peptida dan asam amino. Asam amino yang terbentuk diwakili oleh tirosin. Asam 

amino tirosin akan mereduksi reagen Folin-Ciocalteu membentuk larutan 
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berwarna biru. Warna biru terbentuk karena reaksi reduksi garam 

phosphomolibdate-phosphotungstate pada reagen Folin oleh tirosin. Dengan 

demikian, penentuan aktivitas protease didasarkan atas reaksi penguraian substrat 

protein (kasein) membentuk produk asam amino tirosin. Tirosin ditambahkan 

dengan reagen Folin-Ciocalteu untuk pembentukan warna dan serapannya diukur 

secara spektrofotometri (Sigma, 1999). 

2.8 Tirosin 

Pada umumnya asam amino diperoleh dari hasil hidrolisis protein. Tirosin 

(2-amino-3-(4-hidroksifenil)-asam propanoat) merupakan salah satu jenis asam 

amino penyusun protein. Tirosin bersifat asam lemah dan memiliki gugus fenol 

pada rantai sampingnya. Tirosin dapat diperoleh melalui kasein, yaitu protein 

utama yang terdapat dalam keju (Poedjiadi, 1994). Tirosin memiliki berat molekul 

181,19 g/mol dengan struktur seperti pada Gambar 2.7.  

 

Gambar 2.7 Struktur Tirosin 

Tirosin dapat mereduksi reagen Folin-Ciocalteu yang terbuat dari 

campuran fosfotungstat (WO4
2-

)-fosfomolibdat (MoO4
2-

) dengan gugus hidroksil 

fenolik dari tirosin. Reaksi ini ditandai dengan terbentuknya kompleks berwarna 

biru pada larutan (Vermerris and Nicholson, 2008) 
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2.9 Spektrofotometri UV-Vis 

Spektrofotometri Ultraviolet-Visible (UV-Vis) mempelajari serapan atau 

emisi radiasi elektromagnetik sebagai fungsi dari panjang gelombang. 

Spektrofotometri UV-Vis memiliki dua daerah pengukuran, yaitu daerah radiasi 

ultraviolet pada panjang gelombang 220-380 nm dan daerah radiasi tampak pada 

panjang gelombang 380-780 nm. Metode analisis spektrofotometri ultraviolet 

sinar tampak memanfaatkan fenomena absorpsi sinar radiasi elektromagnetik di 

daerah ultraviolet (λ=200-380) oleh larutan sampel. Apabila sampel yang diukur 

memiliki warna, maka absorpsinya ada di panjang gelombang 380-780 nm. 

Adanya gugus berikatan rangkap terkonjugasi juga mengakibatkan adanya radiasi 

elektromagnetik di daerah UV-Vis (Mulja dan Syahrani, 1990). 

Spektra UV-Vis dari senyawa organik berkaitan erat dengan transisi 

elektron diantara tingkatan-tingkatan elektronik. Transisi yang terjadi sangat 

dipengaruhi oleh kromofor dan auksokrom. Kromofor merupakan senyawa 

kovalen tak jenuh yang dapat menyerap radiasi dalam daerah-daerah UV-Vis. 

Auksokrom adalah gugus jenuh yang mempunyai pasangan elektron bebas dan 

bila berikatan pada kromofor dapat mengubah panjang gelombang dan intensitas 

serapan maksimum seperti –Cl, –OH, dan –NH2 (Sastrohamidjoyo, 1985). 

Pada spektrofotometer UV-Vis berlaku hukum Lambert-Beer yang secara 

matematis dapat ditulis sebagai berikut  (Silverstein et al., 1986) : 

      

Keterangan : 

A = serapan 

 = absorptivitas molar (cm.mol/L) 

b = tebal kuvet/tempat komponen (cm) 

C = konsentrasi komponen (mol/L) 
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2.10 Penentuan Aktivitas Spesifik 

Penentuan aktivitas spesifik enzim protease (U/mg) bertujuan untuk 

mengetahui kemurnian dari enzim yang telah diisolasi. Aktivitas spesifik enzim 

protease merupakan aktivitas enzim untuk setiap miligram protein total ekstrak 

buah labu siam. Penentuan aktivitas enzim protease dilakukan dengan membagi 

antara aktivitas protease enzim (U/mL) dengan konsentrasi protein total (mg/mL). 

Aktivitas spesifik digunakan untuk menentukan kemurnian enzim (Halkerston, 

2012). Untuk penentuan aktivitas spesifik enzim protease dapat digunakan rumus 

berikut (Sigma, 1999): 

                   (    )  
                (    )

                    (     )
 


