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Abstrak: Protease adalah enzim yang mengkatalisis hidrolisis ikatan peptida dalam 

protein. Protease secara luas diaplikasikan untuk berbagai keperluan industri, seperti 

industri penyamakan kulit, pengolahan limbah, industri deterjen, industri makanan 

dan diagnostik. Dalam upaya kami untuk mengeksplorasi protease mikroba, sampel 

mikroba dari kotoran ayam telah dikultivasi menggunakan media selektif untuk 

mendeteksi keberadaan protease ekstraseluler. Salah satu koloni yang tumbuh 

diisolasi dan kemudian dilakukan uji dan teridentifikasi sebagai Proteus sp. 

Mikroorganisme ini menghasilkan protease ekstraseluler dengan aktivitas optimal 
pada waktu inkubasi 96 jam dan suhu inkubasi pada 37 ° C dengan kecepatan aerasi 

100rpm. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa enzim memiliki aktivitas optimal 

pada pH 12 dan suhu 40⁰C. Aktivitas spesifik ekstrak enzim kasar pada kondisi 

percobaan adalah 0,296U/mg. Untuk keperluan aplikasi, studi lebih lanjut perlu 

dilakukan misalnya, menemukan kondisi fermentasi yang optimal untuk 

meningkatkan produksi, memurnikan serta mempelajari kinetika enzim murni.  

 

Kata kunci: terdiri dari 3 – 5 kata atau frasa 

 

Abstract: Proteases are enzyme that catalyze the hydrolysis of peptide bonds in 

proteins. Proteases are widely applied for various industrial purposes, such as 
leather tanning industry, waste treatment, detergent industry, food industry and the 

diagnostics. In our effort to explore microbial proteases, microbial samples from 

chicken manure have been cultivated using a selective medium to detect the presence 

of extracellular proteases. One of the growing colonies was isolated and 

subsequently the phenotype was tested and it was identified as Proteus sp. This 

microorganism produced extracellular protease at optimum activity at 96h 

incubation time at 37°C with aeration speed of 100rpm. Further analysis showed 

that the enzyme has an optimum activity at pH 12 and a temperature of 40⁰C.Specific 

activity of crude enzyme extractis 0,296U/mg. For application purposes, further 

studies need to be carried out for example, finding the optimum fermentation 

conditions to increase production, purified as well as studied the kinetics of the pure 
enzyme.  
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 Protease adalah enzim yang dapat mengkatalisis reaksi hidrolisis ikatan peptida pada 

protein. Enzim ini mempunyai peranan penting dalam perindustrian, seperti industri detergen, 

kertas, makanan, penyamakan kulit, pengolahan limbah, diagnostik, dan pengolahan perak, 

dan lain-lain.  Protease mencapai porsi hingga 40%  dari total penjualan enzim pada berbagai 

sektor industri (Gupta  et al. 2002). Enzim protease yang diperjualbelikan dapat diisolasi dari 

tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme. Kurang lebih sekitar 40% dari total penjualan 

enzim di dunia berasal dari mikroorganisme (Gençkal, 2004). Protease yang dihasilkan dari 
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mikroorganisme mempunyai beberapa keunggulan bila dibanding protease dari sumber 

lainnya,karena dapat diproduksi dalam jumlah besar, produktivitasnya mudah ditingkatkan, 

mutu lebih seragam, harga lebih murah, dapat ditumbuhkan dengan cepat, pertumbuhannya 

mudah diatur, enzim yang dihasilkan mudah diisolasi (Novita dkk. 2006). 

 Enzim protease merupakan enzim yang sangat penting untuk pertumbuhan makhluk 

hidup, sehingga dapat dipastikan bahwa setiap organisme selalu memproduksi protease demi 

kelangsungan hidupnya. . Mikroorganisme menghasilkan sejumlah protease baik intraseluler 

maupun ekstraseluler. Protease ekstraseluler adalah protease yang diekskresikan dan 

digunakan di luar sel, sedangkan protease intraseluler adalah protease yang dihasilkan dan 

digunakan di dalam sel. Protease ektraseluler dari mikroorganisme dapat diklasifikasikan 

berdasarkan pH menjadi tiga kelompok, yaitu acidic protease, neutral protease, dan alkaline 

protease  (Gupta et al. 2003). Dari tiga kelompok protease tersebut, alkaline protease adalah 

kelompok protease yang paling banyak dieksploitasi untuk kepentingan komersial (Gupta et 

al. 2002). 

 Selama ini 100% kebutuhan enzim protease dalam negeri diimpor dari negara-negara 

maju (Fuad et al.  2004). Adanya sumber daya alam yang melimpah memungkinkan untuk 

dilakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber enzim baru yang unggul dengan tujuan 

mengurangi ketergantungan terhadap produk enzim impor. Peternakan ayam di Indonesia 

yang merupakan negara tropis memberikan peluang tersendiri untuk mengembangkan 

mikroorganisme penghasil protease. Sumber atau lingkungan yang berbeda dapat 

menghasilkan karakter alkaline protease yang berbeda pula meskipun dari strain 

mikroorganisme yang sama (Shumi et al. 2004). 

 Feses ayam bersifat basa dengan pH sekitar 8,5 karena mengandung 1,72% Ca; 

0,34% Mg; dan 0,52% Na (Rothrock et al. 2008)(Zublena et al. 2018). Sifat basa dari kotoran 

ayam  ini disebabkan oleh pakan yang dimakan oleh ayam mengandung mineral baik makro 

(Ca, P, Na, Cl, K, Mg, S), maupun mikro (Co, Cu, I, Fe, Mn, Se, Zn). Mineral-mineral yang 

terkandung dalam pakan ayam mempengaruhi kondisi lingkungan mikro pada kotoran yang 

dihasilkan, sehingga mikroorganisme yang ada di dalamnya menyesuaikan diri untuk tetap 

dapat hidup dalam lingkungan tersebut.  

 Berdasarkan kondisi kotoran ayam yang bersifat sedikit alkali maka diduga bakteri 

yang tumbuh di dalamnya menghasilkan enzim-enzim yang tahan pada kondisi alkali. 

Apabila enzim yang dihasilkan termasuk enzim protease maka enzim tersebut diduga 

memiliki aktifitas katalitik yang sesuai dengan kondisi kotoran ayam sehingga berpotensi 

menjadi sumber enzim alkaline protease. 

 

METODE 

Screening mikroorganisme penghasil protease.  

Screening mikroorganisme dilakukan dengan pembiakan mikroorganisme tersebut 

dalam media LB padat yang mengandung susu skim. Sampel sebanyak 0,1 g kotoran ayam 

diambil dan dilarutkan dalam 10 ml air akuades steril , kemudian dilakukan serial 

pengenceran dari 10
3 

sampai 10
33

 X. Selanjutnya 150 l larutan hasil pengenceran tersebut 
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diambil untuk diinokulasikan ke media LB padat yang mengandung bactotrypton1%, yeast 

exstract 0,5%, NaCl 0,5%, Susu skim 1%, dan agarose. Larutan sampel yang telah dituang ke 

dalam media LB padat diratakan dengan batang kaca bengkok (spreader). Inokulum 

selanjutnya diinkubasi pada incubator dengan temperatur 37
o
C selama 72 jam. 

Uji aktifitas enzim untuk penentuan waktu produksi optimum.  

 Pengujian aktifitas menggunakan metode Anson yang dimodifikasi. Pengujian 

dilakukan dengan menambahkan 4 mL bufer fosfat pH 8 kedalam 1 mL ekstrak kasar enzim, 

kemudian ditambah 2 mL kasein 2%. Campuran selanjutnya diinkubasi pada 37
o
C selama 20 

menit dihitung sejak penambahan kasein. Setelah 20 menit reaksi dihentikan dengan 

penambahan 3 mL TCA 20% dingin dan diaduk menggunakan vortex. Campuran selanjutnya 

didinginkan pada penangas es selama 15 menit. Setelah diinkubasi dalam penangas es, 

supernatan dipisahkan dari residu yang terbentuk dengan disentrifugasi. Sebanyak 2 mL 

supernatan ditambah dengan 4 mL NaOH  dan 2 mL Folin. Larutan tersebut ditentukan 

absorbannya pada panjang gelombang 650 nm. Aktifitas protease didefinisakan sebagai 

jumala tirosin yang bebaskan oleh aktifitas enzim dalam satuan µg tiap milliliter enzim tiap 

menit.  Kurva standar absorbansi larutan standdar tirosin digunakan sebagai acuan penentuan 

konsentrasi tirosin.  

Uji pH optimum dan temperatur optimum.  

 Pengujian pH optimum dilakukan terlebih dahulu dengan mevariasi pH buffer yang 

ditambahkan. Tahap pertama yang dilakukan adalah menambahkan bufer fosfat ( pH 7; 8; 9; 

10; 11; 12; 13) ke dalam 1 mL supernatan (ekstrak kasar enzim) pada tabung yang berbeda, 

kemudian ditambah kasein 2% sebanyak 2 mL. Campuran selanjutnya diinkubasi dalam 

penangas air dengan temperatur 37
o
C selama 20 menit dihitung sejak penambahan kasein. 

Setelah 20 menit reaksi dihentikan dengan penambahan 3 mL TCA 20% dingin dan diaduk 

menggunakan vortex. Campuran selanjutnya didinginkan pada penangas es selama 15 menit. 

Setelah diinkubasi dalam penangas es, supernatan dipisahkan dari residu yang terbentuk 

dengan cara sentrifugasi. Sebanyak 2 mL supernatan ditambah dengan 4 mL NaOH  dan 2 

mL Folin. Larutan tersebut ditentukan absorbannya  pada panjang gelombang 650 nm. 

 Pengujian temperatur  menggunakan metode yang sama dengan pengujian pH tetapi 

dengan memvariasi temperatur setelah penambahan kasein. Tahap pertama yang dilakukan 

adalah menambahkan bufer fosfat pH optimum ke dalam 1 mL supernatan (enzim ekstrak 

kasar) pada 7 tabung reaksi yang berbeda, kemudian ditambah kasein 2% sebanyak 2 mL. 

Masing-masing campuran selanjutnya diinkubasi pada 37; 39; 40; 42; 43
o
C selama 20 menit 

dihitung sejak penambahan kasein. Setelah 20 menit reaksi dihentikan dengan penambahan 3 

mL TCA 20% dingin dan diaduk menggunakan vortex. Campuran selanjutnya didinginkan 

pada penangas es selama 15 menit. Setelah diinkubasi dalam penangas, supernatan 

dipisahkan dari residu yang terbentuk dengan cara sentrifugasi. Sebanyak 2 mL supernatan 

ditambah dengan 4 mL NaOH  dan 2 mL Folin. Larutan tersebut ditentukan absorbannnya 

pada panjang gelombang 650 nm.  
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Uji aktifitas spesifik.  

 Aktifitas spesifik ditentukan dengan mengukur aktifitas optimum enzim dan kadar 

protein total pada saat produksi optimum. Aktifitas spesifik didefinisikan sebagai aktifitas 

enzim per milligram protein. Penentuan kadar protein total dilakukan dengan metode Lowry. 

Sebanyak 0,25 mL ekstrak kasar enzim dimasukkan dalam tabung reaksi. Tabung berisi 0,25 

mL enzim ditambah akuades hingga 1,2 mL, sehingga didapat enzim pengenceran 4,8X 

dengan volum 1,2 mL. Selanjutnya ditambah 6 mL reagen Lowry, campuran diaduk 

menggunakan vortex dan didiamkan 10 menit. Campuran kemudian ditambah 0,3 mL reagen 

Folin, diaduk menggunakan vortex dan dibiarkan 30 menit. Selanjutnya diukur absorban 

larutan pada λ500 nm. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Screening mikroorganisme penghasil protease.  

 Adanya mikroorganisme penghasil protease ekstraseluler dapat diamati dengan cara 

menumbuhkan mikroorganisme pada media yang mengandung susu skim. Koloni penghasil 

protease akan tumbuh dan  menghasilkan zona bening disekitar koloni akibat dari aktifitas 

protease (Gambar 1). Zona bening terbentuk karena susu skim larut sempurna dalam media 

padat. Kelarutan susu skim meningkat karena ikatan peptida pada protein yang merupakan 

penyusun susu skim dihidrolisis oleh protease sehingga menjadi peptide-peptida pendek dan 

asam amino-asam amino yang lebih larut dibanding protein. Protein memiliki ukuran molekul 

yang besar sehingga membentuk emulsi dan kekeruhan sedangkan asam amino memiliki 

ukuran molekul yang lebih kecil sehingga larut sempurna dan membentuk zona bening. 

 

 

Gambar 1. Koloni dengan Zona Bening 

 Uji fenotipe dari koloni terpilih menunjukkan bahwa mikroorganisme yang 

menghasilkan enzim protease ekstraseluler tersebut adalah Proteus sp yang berasal dari 

family Enterobacteriaceae. Uji fenotipe bakteri dilakukan di Laboratorium Biokimia 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Data hasil pengujian fenotipe dapat ilihat pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil Uji fenotif  
No Pengujian Hasil 

1 Tanam pada Media MC (+) dapat mefermentasi laktosa 

Koloni  

Zona bening 
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2 Uji TIS (+) fermentasi glukosa,(-)H2S 

3 Uji Indol (-) 

4 Uji Motilitas (+) 

5 Uji Urease (+) 

6 Uji sitrat (+) 

 

Uji aktifitas enzim untuk penentuan waktu produksi optimum.  

 Waktu produksi optimum enzim adalah waktu saat enzim dihasilkan secara maksimal. 

Untuk keperluan tersebut mikroorganisme dibiakkan pada media cair, sehingga enzim-enzim 

yang dilepaskan keluar sel dapat dipisahkan dari sel-selnya dan dianalisis. Pengujian waktu 

optimum produksi enzim dilakukan mulai dari 0 jam sampai 120 jam, dan aktifitas tertinggi 

didapatkan setelah inkubasi selama 96 jam. Temperatur saat inkubasi adalah 37⁰C dan 

kecepatan 100 rpm. Gambar 2 menunjukkan kurva produksi enzim protease dari Proteus sp 

selama 120 jam pada temperatur 37⁰C dan kecepatan aerasi sebesar 100 rpm. Pada 

pengukuran aktifitas enzim alkaline protease pada penelitian ini, nilai yang didapatkan 

mewakili jumlah dari protease yang dihasilkan oleh Proteus sp. Nilai yang didapatkan hanya 

untuk mengetahui pola produksi enzim sehingga kurva (Gambar 2) yang dibuat hanya kurva 

absorban vs waktu. Dari kurva inilah dapat diketahui pada jam ke 96 enzim alkaline protease 

ekstraseluler dihasilkan secara maksimal atau secara optimum. Aktifitas enzim yang tinggi 

pada jam ke 96 menunjukkan bahwa protease yang diproduksi secara optimum pada jam 

tersebut.  

 
Gambar 2. Kurva aktifitas enzim protease untuk penentuan waktu produksi optimum 

 

Uji pH optimum dan temperatur optimum.  

 Pengukuran pH dan temperatur optimum dilakukan pada saat enzim alkaline protease 

diproduksi secara optimum. Ekstrak kasar enzim ditentukan aktifitasnya  pada pH yang 

berbeda untuk mengetahui pH optimum yang menghasilkan aktifitas tertinggi. Pengujian pH 

optimum menggunakan 6 variasi pH yaitu pH 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. pH optimum ekstrak 

kasar enzim pada penelitian ini adalah 12. Larutan kotoran ayam memiliki pH 8 sehingga 

pengujian dilakukan mulai pH 7 sampai pH 13 karena enzim alkaline protease memiliki 

aktifitas diatas pH 8(Khan et al. 2011). Protease yang dihasilkan Proteus sp memiliki pH 

optimum pada pH 12, sehingga dapat digolongkan sebagai alkaline protease. Gambar 3  
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adalah  kurva pengaruh pH terhadap nilai absorban. Dari kurva tersebut terlihat bahwa pada 

pH 12 aktifitas menunjukkan nilai absorban tertinggi pada λ650nm yakni sebesar 0,737.  

 

 
 

Gambar 3. Kurva  pH versus Absorbans pada λ650nm 

 

 Pengukuran temperatur optimum dilakukan pada pH optimum yakni pH 12. Pengujian 

temperatur optimum menggunakan 5 variasi temperatur dari 37; 39; 40 ;42 ;43
o
C. 

Penggunaan variasi temperatur tersebut didasarkan pada suhu tubuh ayam yang berada pada 

kisaran 38⁰C - 42⁰C (Kiefer 2001). Pengujian dimulai pada temperatur 37⁰C untuk 

memastikan pada temperatur tersebut enzim memiliki aktifitas lebih rendah dibanding pada 

kisaran 38⁰C - 42⁰C, begitu juga menggunakan temperatur 43⁰C dilakukan untuk memastikan 

bahwa pada temperatur 43⁰C memiliki aktifitas yang rendah. Pada kurva (Gambar 4) terlihat 

bahwa nilai absorban maksimum sebesar 0.38 pada saat temperatur 40°C. Hal ini berarti 

bahwa aktifitas enzim optimum pada temperatur 40°C. 

 

 
 

Gambar 4. Kurva penentuan temperatur optimum dengan pengukuran absorbans pada λ650nm 
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Uji aktifitas spesifik.  

 Penentuan aktifitas spesifik dilakukan dengan menentukan aktifitas enzim pada 

kondisi optimumnya dan menentukan kadar protein ekstraseluler total yang dihasilkan 

mikroorganisme pada sampel yang sama. Kondisi yang digunakan untuk penentuan aktifitas 

optimum enzim adalah kondisi optimum pada pecobaan yang telah ditemukan yaitu 

temperatur optimum reaksi pada 40⁰C dan pH optimum enzim adalah 12. Dari hasil 

pengukuran aktifitas optimum didapatkan nilai rata-rata absorban sampel pada λ650nm  adalah 

0,737. Untuk mendapatkan nilai aktifitas optimum, nilai absorban tersebut dialurkan pada 

kurva standar tirosin dan dihitung menggunakan persamaan kurva standar tirosin. Dari 

perhitungan didapatkan  nilai aktifitas optimum enzim adalah 3,975 U/mL. 

 Penentuan kadar protein total terlarut dilakukan menggunakan metode Lowry. Metode 

Lowry merupakan penentuan kadar protein total berdasarkan reaksi pembentukan warna. 

Prinsip dari metode ini adalah reaktifitas nitrogen pada peptida dengan ion Cu
2+ 

pada kondisi 

basa untuk mereduksi Folin (Aulanni’am, 2004). Pengukuran kadar protein total dilakukan 

pada kondisi pH 12 dan diinkubasi pada temperatur 40⁰C. Pengukuran dilakukan pada 

pengenceran ekstrak kasar enzim sebanyak 4,8 kali. Pengenceran dilakukan agar nilai 

absorban yang didapatkan dapat digalurkan dalam kurva standar BSA atau Bovin Serum 

Albumin. Dari subtitusi nilai absorban  ke persamaan kurva standar BSA didapatkan kadar 

protein total dari ekstrak kasar enzim sebesar 13,416 mg/mL.  Aktifitas spesifik merupakan 

perbandingan kuantitatif suatu enzim dengan kadar protein total dalam sampel enzim 

tersebut. Aktifitas spesifik ekstrak kasar enzim protease yang dihasilkan  Proteus sp sebesar 

0,296 U/mg. Aktifitas enzim merupakan parameter kuantitatif kerja enzim yang menunjukkan 

jumlah substrat yang bereaksi atau produk yang dihasilkan tiap satuan waktu.  

 
SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitan maka dapat diambil simpulan : (1) kotoran ayam 

peternakan mengandung mikroorganisme yang menghasilkan alkaline protease karena dapat 

membentuk zona bening pada media LB padat, mikroorganisme tersebut adalah Proteus sp, 

(2) enzim protease optimum dihasilkan pada waktu inkubasi selama 96 jam pada  temperatur 

37⁰C dengan kecepatan aerasi 100 rpm, (3) Alkaline protease yang dihasilkan Proteus sp 

memiliki aktivitas optimum pada pH 12 pada temperatur 40⁰C yang bernilai 3,975 U/mL 

memiliki aktivitas spesifik sebesar 0,296 U/mg. 

 Penelitian yang dilakukan masih merupakan tahap awal. Potensi Alkaline protease 

perlu diuji lebih lanjut untuk aplikasi industri, misalnya ketahanannya terhadap surfaktan 

untuk aplikasinya sebagai bioaktif detergen atau interaksinya dengan pelarut organik untuk 

berbagai keperluan industri. 
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