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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Protease merupakan enzim industrial yang memiliki nilai ekonomi paling 

besar. Total penjualan protease di dunia mencapai 50-60%. Indonesia merupakan 

salah satu negara dengan kebutuhan protease yang cukup besar dan hampir 

seluruhnya dipenuhi dari impor perusahaan Eropa seperti NOVO (Denmark) dan 

Sterm-Enzym (Jerman) (Sutandi, 2003). Menurut Badan Pusat Statistik (2001), 

jumlah impor enzim pada tahun 2000 dan 2001  masing-masing mencapai 108 

juta kg dan 122,3 juta kg, dengan nilai perdagangan sebesar US$ 124,1 juta dan 

127,4 juta. Permintaan enzim proteolitik di pasar global pada tahun 2005 

meningkat secara drastis 1,0 - 1,2 miliar dolar karena luasnya aplikasinya dalam 

berbagai industri. 

Protease adalah enzim yang mengkatalisis pemutusan ikatan peptida pada 

protein (Rahayu, 2014). Protease memecah protein menjadi molekul-molekul 

yang lebih sederhana seperti peptida rantai pendek dan asam amino (Naiola & 

Widyastuti, 2002). Aplikasi protease dalam bidang industri sangat luas, antaralain 

dalam industri detergen, industri kue dan roti, industri keju, aplikasi medis, 

aplikasi pada pakan ternak, industri kulit, dan pembuatan hidrolisat protein 

kedelai (Sutandi, 2003). 

Protease dihasilkan dari tiga sumber utama, yaitu tanaman, hewan dan 

mikroba. Enzim dari hewan dan tanaman mulai digantikan oleh enzim mikrobial. 

Kelemahan tanaman sebagai sumber protease adalah kesulitan untuk melakukan 

ekstraksi enzim. Selain itu, pertumbuhan tanaman terlalu lama untuk produksi 
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enzim skala besar. Produksi protease dari hewan pun sangat terbatas, 

membutuhkan jumlah hewan dan biaya yang besar karena proses ekstraksi enzim 

dari jaringan hewan sulit dilakukan. Mikroba merupakan sumber protease terbaik 

karena pertumbuhan mikroba relatif cepat dan mudah diatur, sehingga mutu enzim 

yang dihasilkan lebih seragam (Standbury dan Whitaker, 1984). Sampai saat ini 

mikroba dari tanah sebagai sumber enzim termasuk protease belum banyak 

dieksplorasi. 

Tanah merupakan habitat yang kompleks untuk organisme karena dijumpai 

banyak bahan organik. Sisa organik seperti daun, batang, kotoran yang komposisi 

penyusunnya seperti selulosa, lignin, gula, asam amino dioksidasi oleh suatu 

organisme untuk menyediakan energi bagi proses metabolismenya. Molekul yang 

terlalu besar mungkin dapat digunakan sebagai sumber nutrisi jika organisme 

dapat menghidrolisisnya secara enzimatik di luar sel. Enzim tanah terutama 

berasal dari mikroba dapat ditemukan di dalam sel-sel serta ekstrasel mikroba 

dalam tanah, terikat pada mineral lempung dan zat humat (Handayanto dan 

Hairiah, 2009). 

Hutan mangrove adalah ekosistem yang memiliki keanekaragaman 

mikroorganisme untuk eksplorasi enzim. Keberadaan dan keanekaragaman bakteri 

memberikan dampak penting dalam ekosistem mangrove. Bakteri di perairan 

mangrove berperan dalam proses penguraian serasah secara enzimatis. Enzim 

yang berperan dalam proses ini adalah enzim proteolitik, kitinolitik dan selulolitik 

(Lyla dan Ajmal, 2006). Hasil dari penguraian serasah daun mangrove berupa 

mineral dan unsur nutrien yang dibutuhkan bagi organisme dalam ekosistem 

mangrove (Yahya et al., 2014).  
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Hutan mangrove di Bali diperkirakan seluas 2.215,50 ha (Darmadi dan 

Ardhana, 2010), salah satunya terletak di pantai Suwung kauh, kabupaten Badung. 

Sekitar 80% pencemaran di laut berasal dari daratan, seperti dari industri, 

pertanian, dan rumah tangga yang dapat berdampak pada kawasan mangrove. 

Bahan pencemar seperti minyak, sampah, dan limbah industri dapat mengurangi 

kemampuan respirasi akar mangrove (Setyawan et al, 2003).  

Beberapa penelitian telah membuktikan adanya aktivitas enzim selulolitik 

tetapi belum membuktikan adanya aktivitas enzim proteolitik pada tanah hutan 

mangrove pantai Suwung Kauh-Bali. Wirajana, et al (2013) telah menemukan 

adanya aktivitas selulase dalam tanah hutan mangrove yang berpotensi sebagai 

pendegradasi selulosa. Aktivitas selulase dalam tanah hutan mangrove ini 

diketahui dapat meningkat dengan penambahan substrat janur seiring dengan lama 

waktu inkubasi (Kurniawati et al., 2013). Widayantini, et al (2014) menggunakan 

selulase dari tanah hutan mangrove pantai Suwung Kauh ini sebagai sumber 

enzim dalam menghidrolisis substrat sekam padi.  

Penelitian mengenai penentuan aktivitas protease secara langsung pada 

tanah hutan mangrove belum pernah dilakukan. Triyanto, et al. (2009) 

melaporkan bahwa terdapat aktivitas protease dari bakteri hasil isolasi yang 

berasal dari tanah kawasan mangrove di kabupaten Cilacap dan kabupaten 

Indramayu. Uji aktivitas proteolitik bakteri hanya dilakukan secara kualitatif 

dengan waktu inkubasi bakteri selama 5 hari dalam media Skim Milk agar. Isolat 

bakteri yang memiliki kemampuan hidrolisis protein yang tinggi diperoleh dari 

sampel yang diambil dari lokasi yang berdekatan dengan pemukiman penduduk, 

tambak dan sungai. Aktivitas proteolitik juga ditemukan pada 33 isolat bakteri 
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yang berasal dari sedimen mangrove kabupaten Rembang dan Cilacap. (Setyati 

dan Subagiyo, 2012).  Pada wilayah hutan mangrove pesisir Pasuruan ditemukan 

2 spesies Pseudomonas yang berperan dalam degradasi protein (Yahya et al., 

2014). 

Reiskind, et al (2011) melakukan studi kinetika enzim proteolitik pada tanah 

tundra kutub utara, yang mana pengukuran aktivitas protease dilakukan pada 

waktu inkubasi 0, 3, 6, 12, 24 dan 48 jam. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa waktu inkubasi memberikan pengaruh linier terhadap aktivitas protease 

pada waktu inkubasi hingga 6 jam, namun tidak berpengaruh setelah 6 hingga 24 

jam. 

Beberapa penelitian tentang pengukuran aktivitas enzim menambahkan 

toluena untuk meningkatkan aktivitasnya. Wahyuni, et al (2014) membuktikan 

bahwa penambahan toluena memberikan pengaruh terhadap aktivatas selulase 

tanah hutan mangrove pantai Suwung Bali. Sampel tanah yang ditambahkan 

toluena memiliki aktivitas enzim yang lebih tinggi dibandingkan dengan sampel 

tanah tanpa penambahan toluena. Penambahan konsentrasi toluena yang bervariasi 

(0%; 1%; 3,33% dan 5%) dilakukan oleh Reiskind, et al (2011). Berdasarkan hasil 

yang diperoleh, penambahan toluena dengan konsentrasi yang bervariasi ini tidak 

memberikan pengaruh terhadap aktivitas protease kecuali penambahan 0% 

toluena  tidak menunjukkan aktivitas protease pada tanah tundra kutub utara. 

Weintraub dan Schimel (2005) sebelumnya pernah membuktikan bahwa 

penambahan toluena 1% (v/v) memberikan pengaruh pada penentuan aktivitas 

enzim proteolitik pada tanah tundra.  
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Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam penelitian ini dilakukan analisis 

potensi protease ekstraseluler pada tanah hutan mangrove pantai Suwung Kauh-

Bali sebagai langkah awal eksplorasi protease. Analisis potensi protease 

ekstraseluler dilakukan dengan cara penentuan aktivitas protease secara langsung 

pada slurry tanah hutan mangrove pantai Suwung Kauh-Bali. Sampel tanah yang 

digunakan sebagai sumber protease ekstraseluler berupa slurry tanah, karena 

berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa aktivitas enzim lain seperti selulase 

ekstraseluler (Wirajana et al, 2012; Kurniawati at al., 2013), dan lipase 

ekstraseluler (Purwanti, 2015) hanya dapat dideteksi pada slurry tanah. Karena 

waktu inkubasi dan penambahan toluena berpengaruh terhadap aktivitas enzim 

berdasarkan pemaparan di atas, maka pada penelitian ini dikaji pengaruh waktu 

inkubasi dan penambahan toluena pada penentuan aktivitas protease. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah potensi protease ekstraseluler dari tanah hutan mangrove 

pantai Suwung Kauh-Bali ? 

2. Bagaimanakah pengaruh waktu inkubasi terhadap aktivitas protease 

ekstraseluler dari tanah hutan mangrove pantai Suwung Kauh-Bali 

dengan dan tanpa penambahan toluena ? 
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1.3 Tujuan 

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu 

1. Untuk mengetahui potensi protease ekstraseluler dari tanah hutan 

mangrove pantai Suwung Kauh Bali. 

2. Untuk mengetahui pengaruh waktu inkubasi terhadap aktivitas protease 

ekstraseluler dari tanah hutan mangrove pantai Suwung Kauh Bali dengan 

dan tanpa penambahan toluena. 

 

1.4 Manfaat  

Manfaat dari penelitian ini, yaitu memberikan informasi ilmiah tentang 

potensi ditemukannya protease ekstraseluler dari tanah hutan mangrove pantai 

Suwung Kauh-Bali. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

ilmiah mengenai pengaruh waktu inkubasi dan penambahan toluena terhadap 

aktivitas protease ekstraseluler pada tanah hutan mangrove pantai Suwung Kauh-

Bali.  

 


