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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Protease 

Enzim merupakan katalisator protein yang mempercepat reaksi kimia dalam 

makhluk hidup atau dalam sistem biologik. Sebagai protein, enzim memiliki sifat-

sifat umum protein, seperti enzim terdenaturasi pada suhu tinggi atau kondisi 

ekstrim lainnya. Beberapa oksidator, keadaan polaritas larutan, tekanan osmotik 

yang abnormal juga dapat menghambat kerja enzim (Suhartono, 1989). 

Kelebihan enzim sebagai katalis dibandingkan dengan bahan kimia lainnya 

adalah (1) enzim memiliki spesifitas yang tinggi, (2) enzim hanya mengkatalis 

substrat tertentu, (3) tidak terbentuk produk sampingan (by-product) yang tidak 

diinginkan, (4) produktifitas yang tinggi sehingga dapat mengurangi biaya, (5) 

produk akhir pada umumnya tidak terkontaminasi sehingga mengurangi biaya 

purifikasi dan mengurangi efek kerusakan terhadap lingkungan (Sutandi, 2003). 

Protease merupakan kelompok enzim-enzim yang sangat kompleks yang 

menduduki posisi sentral dalam aplikasinya pada bidang fisiologis dan produk-

produk komersil. Protease ekstraseluler sebagian besar berperan dalam hidrolisis 

substrat polipeptida besar. Enzim proteolitik intraseluler memainkan peran 

penting dalam metabolisme dan proses regulasi pada sel hewan, tumbuhan dan 

mikroorganisme, seperti menggantikan protein, memelihara keseimbangan antara 

degradasi dan sintesis protein. Protease intraseluler berperan dalam fungsi 

fisiologis lainnya, seperti penecernaan, maturasi hormon, perakitan virus, respon 

imun, imflamantasi, fertilisasi, koagulasi darah, fibrinolisis, kontrol tekanan 
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darah, sporulasi, germinasi dan pathogenesis. Protease juga diimplikasikan dalam 

peran regulasi ekspresi gen, perbaikan DNA, dan sintesis DNA (Rao et al., 1998). 

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

mikroba. Enzim papain, bromelin dan fisin merupakan protease yang dihasilkan 

dari tanaman. Sedangkan tripsin, kemotripsin, pepsin, dan rennin merupakan 

protease yang berasal dari hewan. Kelemahan tanaman sebagai sumber protease 

adalah kesulitan untuk melakukan ekstraksi enzim efisien karena membutuhkan 

peralatan berat untuk menghancurkan jaringan tanaman yang besar dan keras 

(Lehninger, 2005). Selain itu, pertumbuhan tanaman terlalu lama untuk produksi 

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. Enzim dari hewan paling banyak digunakan 

dalam industri pangan adalah kimosin, yaitu pada industri keju. Sedangkan enzim 

tanaman yang paling banyak digunakan dalam industri pangan adalah papain dan 

bromelin. Pada tahun 1950-1960, pemanfaatan enzim dari hewan dan tanaman 

mulai digantikan oleh enzim mikrobial (Nagodawithana dan Reed, 1993). 

Mikroba merupakan sumber protease terbaik karena pertumbuhan mikroba 

relatif cepat dan mudah diatur sehingga mutu enzim yang dihasilkan lebih 

seragam (Standbury dan Whitaker, 1984). Sebagian besar enzim mikroba yang 

dihasilkan secara komersial adalah enzim ekstraseluler yang diproduksi di dalam 

sel dan dikeluarkan ke cairan lingkungan sekitar tempat sel tumbuh. Lehninger 

(2005) mengatakan bahwa hal ini merupakan salah satu kelebihan mikroba 

dibandingkan hewan dan tanaman yang membutuhkan proses penghancuran sel 

untuk mendapatkan enzim yang diinginkan. Contoh mikroba penghasil enzim 
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yang aman untuk pangan adalah Aspergillus niger, A. orizae, A. awamori, Mucor 

miehei, Bcillus subtilis, B. licheniformis, dan Saccharomyces cereviseae 

(Nagodawithana dan Reed, 1993).  

2.1.1 Mekanisme umum hidrolisis enzimatik 

Protease adalah enzim yang mengkatalisis pemecahan ikatan peptida dalam 

peptida, polipeptida dan protein dengan menggunakan reaksi hidrolisis menjadi 

molekul-molekul yang lebih sederhana seperti peptida rantai pendek dan asam 

amino (Naiola dan Widyastuti, 2002). Banyak protease mengkatalisis dengan 

reaksi yang sama dengan reaski kimia umum, reaksi hidrolisis yang serupa 

ditunjukkan pada Gambar 2.1 (Moran et al., 1994). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 2.1 Mekanisme umum hidrolisis enzimatik substrat peptida (Moran 
et al., 1994) 
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Hidrolisis ikatan peptida adalah reaksi penambahan-penghilangan, dimana 

protease bertindak sebagai nukleofilik atau bereaksi dengan membentuk satu 

molekul air (Bauer et al., 1996). Secara umum nukleofilik membentuk 

intermediate tetrahedral dengan atom karbon karbonil pada ikatan peptida. Satu 

gugus amina dilepaskan dan dikeluarkan dari sisi aktif, yang digantikan secara 

bersamaan dengan satu molekul air. Pada protease tertentu, adisi enzim-asil dapat 

dibentuk, seperti pada Gambar 2.1. intermediat tetrahedral kedua akhirnya 

dibentuk dan menghasilkan produk karboksilat, proton dan enzim bebas yang 

diregenerasi (Moran et al., 1994). 

 
2.1.2 Kinetika enzim 

Kecepatan reaksi bergatung pada konsentrasi enzim yang berperan sebagai 

katalisator dalam reaski itu. Hubungan kecepatan reaksi enzimatik dengan substrat 

dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Pengaruh konsentrasi substrat terhadap kecepatan reaksi 
enzimatik 

Jika konsentrasi enzim yang digunakan tetap, sedangkan substrat dinaikkan 

dapat dilihat bahwa pada penambahan pertama kecepatan reaksi naik dengan 

cepat. Tetapi jika penambahan substrat dilanjutkan, maka tambahan kecepatan 

mulai menurun sampai pada titik batas. Bagaimanapun tingginya konsentrasi 
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substrat setelah titik ini tercapai, kecepatan reaksi akan mendekati garis 

maksimum. Pada batas kecepatan maksimum (Vmaks), enzim menjadi jenuh oleh 

substratnya dan tidak dapat berfungsi lebih cepat. Dalam reaksi enzimatik, bila 

konsentrasi substrat tetatp maka kenaikan laju reaksi berbanding lurus dengan 

konsntrasi enzim. Sedangkan bila konsentrasi enzim yang tetap, maka kenaikan 

laju reaski berbanding lurus dengan konsentrasi substrat (Miller, 2005). 

Pengaruh kejenuhan ini diperlihatkan oleh hampir semua enzim. Pada tahun 

1913, Leoner Michaelis dan Muan Menten mengemukakan bahwa reaksi 

enzimatis melibatkan pembentukan kompleks enzim-substrat yang kemudian 

terurai menjadi produk dan melepaskan enzim kembali. Secara sederhana, 

hipotesis Michaelis-Menten dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

Enzim (E) pertama-tama bergabung dengan substrat (S) dalam reaksi dapat balik, 

membentuk kompleks enzim-substrat (ES). Reaksi ini berlangsung relatif cepat. 

Kompleks ES lalu terurai dalam reaksi kedua yang relatif lebih lambat, 

menghasilkan produk reaksi (P) dan enzim bebas. Karena reaksi kedua merupakan 

tahap yang membatasi kecepatan, maka kecepetan keseluruhan reaksi enzimatik 

harus seimbang dengan konsentrasi komplek enzim-substrat. Pada setiap saat 

dalam reaksi enzimatik, enzim terdapat dalam dua bentuk, yaitu bentuk bebas atau 

terikat dan bentuk yang sudah terikat ES. Kecepatan reaksi katalitik menjadi 

maksimum jika semua enzim terdapat sebagai kompleks ES dan konsentrasi 

enzim bebas menjadi sangat kecil (Lehninger, 2005). 
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2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas protease 

Semua enzim adalah protein, dan aktivitas katalitiknya bergantung kepada 

integritas strukturnya sebagai protein. Enzim seperti protein lain, mempunyai 

berat molekul berkisar kira-kira 12.000 sampai 1 juta. Oleh karena itu, enzim 

berukuran amat besar dibandingkan dengan substrat atau gugus fungsional 

targetnya.  

Suhu sangat mempengaruhi aktivitas enzim pada waktu mengkatalisis suatu 

reaksi. Seluruh enzim memerlukan jumlah panas terutama untuk dapat aktif. 

Sejalan dengan meningkatnya suhu, makin meningkat pula aktifitas enzim. Secara 

umum, setiap peningkatan sebesar 10oC di atas suhu minimum, aktifitas enzim 

akan meningkat sebanyak dua kali lipat. Aktivitas enzim meningkat pada 

kecepatan ini hingga mencapai kondisi optimum. Peningkatan suhu yang melebihi 

suhu optimumnya menyebabkan lemahnya ikatan di dalam enzim secara structural 

(Pratiwi, 2008). Pada suhu maksimum enzim akan terdenaturasi karena struktur 

protein terbuka dan gugus non polar yang berada di dalam molekul menjadi 

terbuka keluar, kelarutan protein di dalam air yang polar menjadi turun, sehingga 

aktifitas enzim juga akan turun (Lehninger, 2005). 

Aktifitas enzim dipengaruhi pula oleh konsentrasi substrat. Pada konsentrasi 

substrat rendah, enzim tidak mencapai konversi maksimum akibat sulitnya enzim 

menemukan substrat yang akan direaksikan. Seiring dengan meningkatnya 

konsentrasi substrat, kecepat reaksi juga akan meningkat akibat makin cepatnya 

substrat terikat pada enzim. Peningkatan konsentrasi pada titik jenuh tidak lagi 

dapat meningkatkan laju reaksi (Pratiwi, 2008). 
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pH lingkungan juga berpengaruh terhadap kecepatan aktifitas enzim dalam 

mengkatalisis suatu reaksi. Hal ini disebabkan konsentrasi ion hidrogen 

mempengaruhi struktur tiga dimensi enzim dan aktifitasnya. Setisp enzim 

memiliki pH optimum dimana pada pH tersebut struktur tiga dimensinya paling 

kondusif untuk mengikat substrat. Bila konsentrasi ion hidrogen berubah dari 

konsentrasi optimal, aktifitas enzim secara progresif hilang sampai pada akhirnya 

enzim menjadi tidak fungsional (Lehninger, 2005). 

Selain suhu, pH dan konsentrasi substrat, aktivitas enzim juga dipengaruhi 

oleh senyawa penghambat enzim (inhibitor). Inhibitor dapat bersaing dengan 

substrat untuk berikatan dengan sisi aktif enzim sehingga dapat terjadi 

pengurangan laju reaksi. Inhibitor biasanya menyerupai substrat normal dengan 

bentuk tiga dimensinya. Karena persamaan ini, enzim dapat berikatan dengan 

inhibitor. Selain inhibitor ada pula aktivator yang dapat meningkatan laju reaksi 

(Pratiwi, 2008). 

2.1.4 Mikroorganisme penghasil protease 

Beberapa jenis bakteri seperti Bacillus, Pseudomonas, Clostridium, Proteus, 

dan Seratia merupakan penghasil enzim protease yang cukup potensial 

(Suhartono, 1989). Sutandi (2003) telah melakukan penelitian terhadap beberapa 

sumber penghasil protease yang dimiliki Laboratorium Mikrobiologi dan 

Biokimia Pusat Riset Bioteknologi IPB, yaitu Bacillus subtilis ATCC 5061, B. 

licheniformis BCC 0607, B. staerothermophilus BCC 611, B. staerothermophilus 

ATCC 12980, B. staerothermophilus NRRL B 1172, B. licheniformis galur 

Gibson NCTC 10341, B. subtilis, Proteus mirabilis, B. pumilus (Y1), B. 

brevisBK11, Echerchia coli DH5α rekombinan (ER1), E. coli K1.1, B. subtilis 
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DB104 rekombinan (R1), B. pamilus (Y3), Vibrio sp. Asal laut (S9.4P, W4.2B, 

W4.3B, W3.6B), B. pumilus 25’UV-15’EMS, Xanthomonas campestris 

pv.glycine (1FL), OBp., GP-04, TPS2d, dan cacing Lumbricus rubellus. Protease 

yang dihasilkan termasuk ke dalam golongan proteinase serin dan proteinase 

logam karena pH optimumnya berada pada kisaran pH 7-8 (netral).  

Menurut Fardiaz (1979) dalam Sugiarto (2001), penggunaan kapang untuk 

produksi protease lebih maju daripada penggunaan bakteri. Walaupun demikian 

bakteri merupakan mikroorganisme yang potensial untuk produksi protease selain 

dari kapang. Hal ini disebabkan bakteri banyak yang termasuk dalam kelompok 

kemoorganotrofik sehingga mudah untuk dikembangkan dan dipelihara. Selain 

itu, bakteri mempunyai karakter yang beragam yakni psikotrofik, mesofilik, 

thermofilik, alkaliofilik maupun neutrofilik. Beberapa mikroorganisme penghasil 

protease dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Mikroorganisme penghasil protease 

Jenis 
Mikroorganisme Mikroorganisme Tipe Protease pH Optimum 

Bakteri 

Bacillus cereus 

B. licheniformis 

B. megaterium 

B. polynixo 

B. stearothermophilus 

B. cereus 

B. pumilus 

Netral 

Netral 

Netral 

Netral 

Netral 

Alkali 

Alkali 

7,0 

6,5-7,5 

7,0 

6,0-7,2 

6,9-7,2 

10,5-11,0 

10,8-13,0 

Kapang 
Aspergillus niger A. 
Oryzae  

Asam 

Asam 

2,8 

3,0 
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A. ochracens  

A. candidus  

A. oryzae 

Netral 

Alkali 

Alkali 

7,5 

10,0-11,0 

8,5-10,0 

(Forgarty dan Kelly 1979 dalam Sugiarto, 2001) 

Secara umum, protease mikroba dapat dibagi menjadi eksopeptidase dan 

endopeptidase. Eksopeptidase memecah substrat protein dari arah luar dan 

menghasilkan asam amino. Sedangkan endopeptidase yang memecah protein dari 

arah dalam akan menghasilkan polipeptida. Berdasarkan cara kerjanya terhadap 

ujung N atau C terminal, eksopeptidase dapat dibedakan menjadi aminopeptidase 

(EC 3.4. 11), dipeptidase (EC 3.4. 13) dan karboksipeptidase (EC 3.4. 16 –        

EC 3.4. 17). Berdasarkan mekanisme katalitiknya, endopeptidase dapat 

dikelompokkan menjadi empat grup, yaitu proteinase serin, proteinase thiol atau 

sulfhidril, proteinase asam dan proteinase logam (Ward, 1983). 

2.1.4 Aplikasi protease 

Aplikasi protease mikroorganisme di dalam industri sudah sangat luas. Baik 

industri pangan maupun non pangan. Penggunaan di dalam industri non pangan 

yaitu industri deterjen dan industri kulit. Di dalam industri pangan, digunakan 

pada industri bir, industri roti dan kue, industri keju, industri daging, dan industri 

pembuatan protein hidrolisat (Ward, 1983). Secara spesifik aplikasi protease dapat 

dilihat pada Tabel 2.2. 

Table 2.2 Aplikasi protease 

No Nama Protease Fungsi Sumber Protease 

1. Fisin Pengempuk daging dan 
pengawet bir Getah pohon ficus 

2. Pappain Pengempuk daging dan 
pengawet bir Getah papaya 

3. Bromelin Penjernih bir Nenas 
4. Rennin Proses pembuatan keju dan Lambung anak sapi, 
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pudding domba atau kambing 
5. Protease kapang Industri keju Penicillium roqueforti 

6. Protease bakteri Menghidrolisis kasein, 
hemoglobin dan gelatin 

Enzim subtilin dari B. 
subtilis 
Di pasaran dikenal 
dengan nama subtilin 
Carlsberg, subtilin Novo, 
subtilin BPN 

7. Tripsin Hanya memecah ikatan 
peptida antara lisin dan arginin Kelenjar pancreas 

8. Kimotripsinogen 

Hanya memecah ikatan 
peptida anatara AA aromatik 
spt. tirosin, phenilalanin, dan 
tryptophan 

Kelenjar pancreas 

9. Pepsin Pencernaan protein di lower 
track (usus) 

Mikroba dalam lambung 
hewan dan manusia 

10. Kolagenese Mengidrolisis kolagen Clostridium perfrigens 

11. Elastase 

Menghidrolisis elastin. Elastin 
memecah ikatan peptida pada 
AA non-aromatik & tidak 
bercabang 

Pankreas 

12. Keratinase 

Memecah ikatan disulfida 
pada keratin yaitu unsur utama 
wool, rambut, tanduk, kuku, 
bulu dan sisik ikan 

Streptomyces fradiae, 
Streptomyces microflavus 

(Rahayu, 2014) 

2.2 Ekositem Hutan Mangrove 

Mangrove adalah tanaman pepohonan atau komunitas yang hidup diantara 

laut dan daratan yang dipengaruhi oleh pasang surut. Ekosistem mangrove sering 

kali ditemukan ditempat pertemuan antara muara sungai dan air laut yang 

kemudian menjadi pelindung daratan dari gelombang laut yang besar. Sungai 

mengalirkan air tawar untuk mangrove pada saat pasang, pohon mangrove 

dikelilingi oleh air garam atau payau (Forestian, 2011). 

Hutan mangrove biasa ditemukan disepanjang pantai daerah tropis dan 

subtropis, antara 32o Lintang Utara dan 38o Lintang Selatan. Hutan mangrove 

merupakan ekosistem yang kompleks terdiri atas flora dan fauna daerah pantai, 

hidup sekaligus di habitat daratan dan air laut, antara batas air pasang dan surut. 

(Forestian, 2011). 
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Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan penting 

di wilayah pesisir dan kelautan. Selain itu hutan mangrove mempunyai fungsi 

ekologis, antara lain sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, tempat 

pemijahan dan asuhan (nuersery ground) berbagai macam biota, penahan abrasi 

pantai, pemecah angin dan gelombang tsunami, penyerap limbah dan pencegah 

interusi air laut. Hutan mangrove juga mempunyai fungsi ekonomis seperti, 

sebagai penyedia kayu, obat-obatan, habitat budidaya perikanan tambak, dan 

ekowisata (Siarudin, 2008). 

2.2.1 Aspek bio-fisik kimia tanah di daerah mangrove 

Umumnya tanah mangrove di Indonesia merupakan tanah muda. Bahan-

bahan pembentuk tanah telah mengalami berbagai pencucian dan pelumatan 

sebelum diendapkan, sehingga partikel-partikel tanah sangat halus. Tanah 

mangrove mempunyai kandungan garam dan kadar air yang tinggi, asam sulfida 

yang melimpah, kandungan oksigen yang rendah serta bahan kasar lainnya yang 

berasal dari hancuran organisme laut. Tanah hutan mangrove di Indonesia 

umumnya bertekstur liat, liat berlempung, liat berdebu dan lempung yang berupa 

lumpur yang tebal, dan yang terdapat di bagian tepi-tepi sungai, muara, parit dan 

hamparan lumpur. Tanah mangrove umumnya kaya akan bahan organik. Secara 

umum tanah hutan mangrove merupakan tanah alluvial hidromorf, yang disebut 

juga tanah liat laut. Tanah ini tergolong dalam tanah regosol atau entisol 

(Sukardjo, 1984). Tanah mangrove di Kabupaten Rembang rata-rata banyak 

mengandung pasir yaitu sekitar 85,41% (Kushartono, 2009).  

Kandungan bahan organik pada daerah mangrove termasuk dalam klasifikasi 

sedang sampai tinggi. Umumnya tanah yang memilki kandungan organik tinggi 
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tampak berwarna gelap dan mengeluarkan bau yang spesifik. Tingginya bahan 

organik pada lapisan permukaan (10-20 cm) ini disebabkan karena produksi 

serasah dari bakau yang tinggi. Bahan organik yang terkandung di dalam 

ekosistem mangrove dapat berupa bahan organik yang terlarut dalam air 

(tersuspensi) dan bahan organik yang tertinggal dalam sedimen. Sebagian bahan 

organik lainnya akan digunakan langsung oleh tingkatan tropik yang lebih tinggi 

dan akhirnya dilepaskan ke dalam kolam air melalui autolisis dari sel-sel mati. 

Secara aktif bahan organik juga diekskresikan oleh berbagai organisme seperti 

alga benthik, copepod, lili laut dan juga spesies-spesies plankton. Sumber bahan 

organik eksternal yaitu melalui sungai, atmosfer dan sedimen dasar laut 

(Kushartono, 2009).  

Kisaran pH pada tanah mangrove yaitu 6,0 – 7 yang merupkan pH yang 

cukup netral. pH pada permukaan tanah lebih tinggi dari pada lapisan dibawahnya 

akibat dari serasah yang mengalami dekomposisi pada permukaan lebih banyak 

sehingga tanah mempunyai kandungan bahan organik yang tinggi yang 

menyebabkan tanah menjadi masam. pH asam akan berpengaruh sekali pada 

penghancuran bahan organik yang menjadi lambat (Kushartono, 2009).  

Suhu tanah mangrove di Indonesia rata-rata berada pada suhuu stabil yaitu 

28oC-30oC. Hal ini disebabkan karena usia dari tanaman mangrove sudah tua dan 

tinggi sehingga menutupi hampir seluruh permukaan perairan. Sebagian besar 

pertumbuhan mangrove akan baik pada suhu dibawah 30oC dan akan terhambat 

pada suhu diatasnya (Kushartono, 2009).  

Salinitas rata-rata di kedalaman 10 cm adalah  39% - 45% sedangkan pada 

kedalaman sampling 20 cm didapat rata-rata  38% - 53% dan pada kedalaman 30 
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cm adalah  39% - 44%. Kenaikan konsentrasi salinitas ini dipengaruhi oleh air 

yang masuk kedalam tanah yang berasal dari intrusi air laut yang datang pada saat 

pasang surut dimana air tersebut meresap kebawah dan sampai pada lapisan kedap 

air,berkumpul sehingga salinitasnya lebih tinggi dibanding permukaan perairan 

(Kushartono, 2009). 

Secara umum kandungan unsur hara (N, P, K, Ca, Mg) pada tanah mangrove 

cukup bervariasi. Nilai N pada tanah mangrove yaitu 0,22% - 0,30%.  Nitrogen 

sangat rendah dibandingkan unsur-unsur lainnya hal ini diduga unsur ini 

digunakan atau diambil oleh akar untuk pertumbuhan mangrove. Penurunan 

kandungan nitrogen akan sebanding dengan kelimpahan akar mangrove. Nilai P 

pada tanah mangrove yaitu 2,40% - 4,83%; Nilai K yaitu 11,87% - 23,67%; Niilai 

Ca yaitu 26,62% - 43,33%; dan nilai Mg yaitu 1,43%-2,34% (Kushartono, 2009) 

2.2.2 Biomassa tanah hutan mangrove 

Biomassa tanah hutan mangrove merupakan bahan-bahan organik berupa 

daun, ranting, cabang, buah, bunga, batang maupun fauna yang jatuh di tanah 

hutan. Bahan-bahan tersebut apabila terdekomposisi oleh mikroorganisme akan 

termineralisasi menjadi unsur-unsur yang siap digunakan oleh tanaman. Biomassa 

tanah hutan mangrove terbagi dalam tiga lapisan, yaitu: litter, fermentasi/frona, 

dan humus. Kedalaman lapisan litter teratas setebal 1 cm, lapisan F setebal 1,5 cm 

terletak pada kedalaman 1-2,5 cm, dan lapisan humus yang hanya setebal 0,5 cm 

terletak pada kedalaman2,5-3 cm. Lapisan litter berupa serasah yang baru jatuh 

dan belum tersentuh oleh mikroorganisme serta masih segar. Lapisan F berupa 

serasah yang sudah mulai terdekomposisi, bentuk sudah tidak utuh lagi, sebagian 

sudah saling lengket antar bagian-bagian serasah, dan berwarna kecoklatan. 
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Lapisan humus merupakan lapisan yang telah terdekomposisi secara sempurna. 

Lapisan ini bertekstur lempung berwarna kehitaman. (Siarudin dan Rachman, 

2008). 

Biomassa pada tanah hutan mangrove menjadi salah satu indikator jumlah 

pasokan bahan organik yang menjadi salah satu rantai makanan dalam ekosistem 

perairan mangrove. Siarudin dan Rachman (2008) melaporkan bahwa biomassa 

tanah hutan mangrove yang ada di Blanakan adalah 11,164 ton/ha. Persentase 

biomassa tebesar ada pada lapisan litter, yaitu mencapai 4,40 ton/ha atau 39,38% 

dari biomassa yang ada.  

2.2.3 Aktivitas proteolitik pada tanah mangrove 

Sebagian besar enzim mikroba yang dihasilkan secara komersial adalah 

enzim ekstraseluler yang diproduksi di dalam sel dan dikeluarkan ke cairan 

lingkungan sekitar tempat sel tumbuh. Keberadaan bakteri di ekosistem mangrove 

memiliki arti yang sangat penting dalam menguraikan serasah daun mangrove 

menjdai bahan organik sebagai sumber nutrisi bagi organisme yang mendiami 

hutan mangrove. Bakteri dan fungi adalah mikroorganisme yang melakukan 

proses dekomposisi. Hasil dari dekomposisi merupakan mineral dan unsur nutrien 

yang sangat dibutuhkan bagi ekosistem mangrove dan pertumbuhan mangrove itu 

sendiri (Yahya et al., 2014). 

Peran aktif bakteri mutlak diperlukan dalam proses dekomposisi di perairan 

mangrove. Bakteri akan menguraikan serasah secara enzimatik melalui peran aktif 

dari enzim proteolitik, selulolitik dan kitinoklastik. Bakteri kelompok proteolitik 

berperan dalam proses dekomposisi protein adalah Pseudomonas, sedangkan 

kelompok bakteri yang berperan dalam proses dekomposisi selulosa adalah 
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bakteri Cytophaga, Sporacytophaga, kelompok bakteri yang mendekomposisi 

kitin meliputi Bacillus, Pseudomonas dan Vibrio (Lyla dan Ajmal, 2006). 

Bakteri proteolitik yang berhasil diisolasi dari tanah kawasan hutan bakau di 

Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berkisar 

antara 4-8 isolat dengan jumlah total yang  diperoleh  adalah  40 isolat, 

Kemampuan menghidrolisis  protein isolat bakteri yang diperoleh bervariasi. Dari 

semua isolat yang diperoleh, 13 isolat yang mempunyai kemampuan hidrolisis 

protein tertinggi. Semua isolat dengan kemampuan hidrolisis protein tertinggi 

diperoleh dari cuplikan yang diambil dari lokasi yang berdekatan dengan 

pemukiman penduduk, tambak dan sungai. Lokasi ini memungkinkan banyaknya 

bahan organik, terutama senyawa protein dari sisa pakan udang, bangkai udang, 

ikan maupun kepiting,  yang  dapat menjadi faktor seleksi  alam bagi bakteri yang 

ada. Kondisi cuplikan tanah yang diambil berbeda-beda tergantung dari kondisi 

lingkungan di sekitarnya. Cuplikan tanah yang diambil ber warna coklat muda 

sampai dengan hitam. Warna tanah yang hitam menunjukkan kadar hidrogen 

sulfida yang tinggi. Indikator ini menunjukkan adanya  beberapa  jenis bakteri 

proteolitik, seperti Proteus, yang dapat membentuk hidrogen sulfida (Triyanto et 

al., 2013). 

Setyati dan Subagiyo (2012) berhasil mengisolasi 33 isolat bakteri yang 

mempunyai aktivitas proteolitik dari sedimen eksositem mangrove Kaliuntu, 

Kabupaten Rembang dan Segara Anakan, Kota Cilacap. Hasil penelitian ini 

menunjukan hampir semua isolat yang diperoleh mempunyai aktivitas proteolitik. 

Bakteri yang mempunyai aktivitas proteolitik mempunyai kemampuan untuk 

menghasilkan enzim protease yang disekresikan ke lingkungannya. Enzim 
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proteolitik ekstraseluler ini selanjutnya bekerja menghidrolisis senyawa-senyawa 

bersifat protein menjadi oligopeptida, peptida rantai pendek dan asam amino. 

Diameter zone hambat yang terbentuk dapat menunjukan secara kualitatif tigginya 

kemampuan proteolitik enzim protease yang dihasilkan atau juga tingginya jumlah 

enzim yang diproduksi dan dilepas keluar. Keberadaan enzim protease 

ekstraseluler ini sangat penting bagi kehidupan bakteri karena menyediakan 

kebutuhan senyawa bernitrogen yang dapat diangkut ke dalam sel. Jenis-jenis 

bakteri yang mempunyai kemampuan mensekresikan enzim protease ini memiliki 

potensi yang besar untuk digunakan sebagai agensia pembersih bahan pencemar 

yang bersifat protein. Pakan udang kaya akan protein sehingga sisa pakan dan 

produk ekskreta juga mengandung protein tinggi. Maka keberadaan enzim 

protease ekstraseluler ini akan merombak senyawa-senyawa protein ini menjadi 

senyawa sederhana yang langsung dapat digunakan oleh bakteri sebagai 

komponen nutrisinya untuk pertumbuhannya. 

2.3 Pengukuran Aktivitas Protease Secara Umum 

Jumlah enzim di dalam larutan atau ekstrak jaringan tertentu dapat diuji 

secara kuantitatif dalam hal pengaruh katalitik yang dihasilkannya. Biasanya 

enzim diuji pada pH optimum, pada suhu yang mudah dipergunakan yaitu pada 

kisaran 25 sampai 38oC, dan dengan konsentrasi substrat yang mendekati jenuh 

(Lehninger, 2005). 

Berdasarkan persetujuan internasional, 1,0 unit aktivitas enzim didefinisikan 

sebagai jumlah yang menyebabkan perubahan 1,0 µmol substrat per menit pada 

25oC pada keadaan pengukuran optimal (Lehninger, 2005). Pengukuran aktivitas 

enzim dapat dilakukan dengan mengukur berapa banyak produk yang terbentuk 



23 
 

selama waktu tertentu atau, dalam beberapa kasus, berapa banyak substrat yang 

sudah habis. Cara bagaimana jumlah produk ditentukan tergantung pada sifat 

kimia dan fisiknya. Berbagai prinsip yang memungkinkan untuk mengukur 

kuantitas perubahan konsentrasi substrat atau produk reaksi enzimatik, 

diantaranya yang paling banyak digunakan adalah prinsip spektrofotometri UV-

Vis, fluorometri dan luminometri (Rogers dan Gibon, 2009).  

Protease dapat diukur dengan metode kolorimetrik. Produk enzimatik berupa 

asam amino (L-Tirosin) direaksikan dengan reagen Folin Ciocalteu menghasilkan 

larutan berwarna biru yang dapat diukur absorbannya pada panjang gelombang 

tertentu. µmol tirosin bebas dapat ditentukan menggunakan kurva standar dengan 

persamaan berikut: 

ΔAλ Standar = Aλ Standar – Aλ Blanko Standar 

Dan dapat dibuat plot ΔA Standar terhadap µmol tirosin. Untuk penentuan sampel 

dapat diperoleh dengan persamaan berikut: 

ΔAλ Sampel = Aλ Sampel – Aλ Blanko Sampel 

Selanjutnya, aktivitas enzim (Unit/mL) dapat ditentukan dengan rumus berikut 

(Sigma, 1999): 

U/mL = 	
μmol	tirosin	x	vol. total	reaksi	(mL)

vol. sampel	(mL)x	waktu	reaksi	(menit)x	vol. uji	(mL) 

Keterangan: 
U/mL  : aktivitas enzim 
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 supernatant yang telah mengalami 

reaksi enzimatis) (mL) 



24 
 

Spektrofotometri Ultraviolet-Vissible (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 UV-Vis 

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. 

(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 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 (Sastroamidjoyo, 1985). 

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

matematis dapat ditulis sebagai berikut (Rogers dan Gibon, 2009): 

A=εbc 

Keterangan: 
A = serapan 
ε = absorptivitas molar 
b = tebal kuvet/ tempat komponen (cm) 
c = konsntrasi komponen (mol/L) 
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2.4 Toluena 

Nama lain toluena adalah methyl toluene, methyl benzol, phenyl methane, 

dan toluol. Toluena memiliki rumus kimia C6H5CH3 atau C7H8 dengan rumus 

bangun sebagai berikut: 

CH3

 

Gambar 2.3 Rumus kimia toluena (Streicher et al., 1981) 

Toluene adalah larutan jernih, tidak berwarna, bersifat volatile dengan bau 

aromatik menyerupai benzena, mudah terbakar dengan titik nyala 4oC; sehingga 

toluena merupakan zat pembakar berbahaya yang signifikan pada suhu kamar. 

Toluena dapat bercampur dengan mudah dengan banyak cairan organik, tetapi 

sulit larut dalam air. Toluena kurang pekat dibandingkan air dan akan mengapung 

pada permukaan air. Toluena harus disimpan dalam ruangan standar untuk cairan 

yang mudah terbakar atau dalam lemari yang terpisah dari materi pengoksidasi. 

Konversi 1 ppm toluene = 3,75 mg/m3 (Streicher et al, 1981). 

Pada pengukuran aktivitas enzim dalam tanah sering dilakukan perlakuan 

penambahan toluena. Penambahan toluena dimaksudkan untuk menghambat 

mikroorganisme penggangu yang memanfaatkan produk hasil enzimatis sebagai 

sumber nutrisi. Kelemahan dari perlakuan ini dalam pengukuran aktivitas enzim 

adalah dapat mendenaturasi protein enzim, sehingga aktivitas enzim yang terukur 

lebih rendah dari kenyataannya dalam tanah (Wahyuni, 2014). 


