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Abstrak: Phanerochaetea chrysosporium mampu menghasilkan enzim-enzim 

lignoselulolitik diantaranya avicelase, CMCase, β-glukosidase dan lignin peroksidase 

(LiP). Jumlah dan jenis enzim-enzim lignoselulolitik yang dihasilkan oleh P. 

chrysosporium tersebut sangat dipengaruhi oleh sumber karbon dalam medium 

pertumbuhannya. Tujuan penelitian ini mengetahui profil lignoselulolitik khususnya 

jenis enzim yang dihasilkan Phanerochaetea chrysosporium dalam medium N-limited 

dengan dan tanpa sumber karbon. Sumber karbon yang digunakan adalah glukosa, 

ampas tebu, sekam, jerami, bonggol jagung dan serbuk gergaji. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa P. chrysosporium dalam medium N-limited tanpa sumber karbon 

hanya mampu menghasilkan β-glukosidase; dengan sumber karbon glukosa dan serbuk 
gergaji mampu menghasilkan β-glukosidase, CMCase, avicelase dan lignin peroksidase 

sedangkan pada sumber karbon  sekam, ampas tebu, jerami dan bonggol jagung hanya 

mampu menghasilkan β-glukosidase dan LiP. Enzim LiP dengan aktivitas tinggi 

dihasilkan pada medium N-limited dengan sumber karbon jerami, serbuk gergaji dan 

glukosa.   

 

Kata- kata kunci: lignoselulolitik, Phanerochaete chrysosporium, sumber karbon 

 

Abstract: Phanerochaetea chrysosporium produced  lignocellulolitic enzymes such 

avicelase, CMCase, β-glucosidase and lignin peroxidase (LiP). The number and type of 

lignocellulolitic enzymes produced by P. chrysosporium is greatly influenced by the 
carbon source in the growth medium. The purpose of this study was to identify the 

profile lignocellulolitic enzymes that produced by P. chrysosporium in N-limited 

medium with and without a carbon source. Tested carbon sources were glucose, bagasse, 

rice husk, straw, corn cob and sawdust. The results showed that P. chrysosporium in the 

N-limited medium with no carbon source is only capable of producing β-glucosidase; 

glucose and sawdust as the carbon soure are capable to produce β-glucosidase, CMCase, 

avicelase and lignin peroxidase whereas rice husk, bagasse, straw and corn cob as carbon 

source are capable to produce β-glucosidase and LiP.  The LiP with high activity 

resulting in N- limited medium with straw, sawdust and glucose as carbon source. 
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Lignoselulolitik adalah enzim-enzim yang mengkatalisis penguraian lignin, selulosa dan 

hemiselulosa pada dinding sel tanaman (lignoselulosa) yang dihasilkan oleh satu organisme 

tunggal. Lignoselulolitik diduga dapat memperpendek proses produksi bioetanol dari bahan 

mengandung lignoselulosa, sehingga ekplorasi produksi enzim-enzim ini menarik untuk dikaji 

lebih lanjut. Organisme yang dapat menghasilkan enzim-enzim tersebut di alam sangatlah 

jarang dijumpai dan hanya organisme dari kelompok kapang pelapuk putih (white rot fungus) 
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yang telah diketahui efektif dapat mendegradasi selulosa, hemiselulosa dan lignin.  

Phanerochaete  chrysosporium  termasuk salah satu kapang pelapuk putih dari kelas 

basidiomycetes yang mampu mendegradasi dan memetabolisme polimer lignin (Zacchi et al. 

2000) karena kemampuannya menghasilkan beberapa protein heme glikosilasi yaitu mangan 

peroksida (MnP) dan lignin peroksida (LiP) (Manavalan et al.  2011; Kirk & Chang, 1981). 

Enzim tersebut dihasilkan pada saat P. chrysosporium memasuki metabolisme sekunder yang 

dipicu oleh terbatasnya jumlah karbon, nitrogen dan sulfur (Urek & Pazarlioglu 2003). Di sisi 

lain kita juga telah mengetahui bahwa  P. chrysosporium memiliki mesin selulotik yang hampir 

sama dengan Trichoderma reesei yang merupakan organisme model untuk mempelajari 

degradasi selulosa. Departemen Energi Pemerintah Amerika yang menyusun draft genom P. 

chrysosporium, menunjukkan bahwa P. chrysosporium memiliki semua gen yang mengkode 

semua enzim yang diperlukan untuk mendegradasi secara sempurna semua komponen utama 

dinding sel tanaman yaitu selulosa, hemiselulosa dan lignin (Kersten & Cullen 2006), tetapi 

ekspresi enzim-enzim dalam P. chrysosporium tergantung sumber karbon yang digunakan. 

Aktivitas endoglukonase, eksoglukanase dan beta-glukosidase  yang terekspresi dalam medium 

pertumbuhan  P. chrysosporium pada fase akhir eksponensial berbeda-beda dalam sumber 

karbon berbeda. Tingkat aktivitas endoglukonase yang diekspresikan pada masing-masing 

induser dengan urutan selulosa > campuran lignin dan selulosa > lignin > kontrol (tanpa sumber 

karbon).  Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa berbagai enzim yang terlibat dalam 

penguraian lignin banyak terekspresi pada saat lignin digunakan sebagai induser (Manavalan et 

al. 2011). Penelitian lain menunjukkan protein ekstraselular yang dihasilkan P. chrysosporium 

dalam medium yang mengandung glukosa sebagai sumber karbon jenisnya lebih sedikit dan 

dominan menunjukkan adanya MnP dibandingkan dengan kultur yang menggunakan selulosa 

maupun serbuk gergaji (Sato et al. 2007). 

Indonesia merupakan negara agraris yang menghasilkan berbagai limbah pertanian 

dalam jumlah melimpah, diantaranya ampas tebu, bonggol jagung, sekam, jerami dan serbuk 

gergaji. Limbah pertanian tersebut umumnya 70-90% merupakan lignoselulosa dengan 

komponen selulosa, hemiselulosa dan lignin yang unik antar masing-masing limbah pertanian 

tersebut (Hambali et al. 2007). Masing-masing limbah pertanian tersebut diduga akan 

menghasilkan lignoselulolitik dengan komposisi enzim-enzim selulolitik dan ligninolitik yang 

juga unik. Penelitian ini  memetakan profil lignoselulolitik yang dihasilkan oleh P. 

chrysosporium dalam medium N-limited dengan dan tanpa sumber karbon.  

 

BAHAN DAN METODE 

Preparasi sumber karbon 

Sumber karbon sebagai induser diseragamkan berukuran 30 mess. Ampas tebu, serbuk 

gergaji, jerami, sekam dan bonggol jagung dari tempat pengambilan sampel dicuci beberapa kali 

dengan akuades steril untuk menghilangkan pengotor, dikeringkan hingga berat konstan, 

kemudian diblender dan diayak dengan ayakan tepung (±30 mess). 
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Produksi enzim lignoselulolitik 

Biakan murni Phanerochaete chrysosporium merupakan koleksi Laboratorium 

Mikrobiologi ITB, disubkultur dalam agar miring PDA pada suhu 30
o
C. Suspensi spora 

diperoleh dengan menambahkan empat mililiter larutan Tween 80 0,02 % steril dalam subkultur 

P. chrysosporium yang telah ditumbuhkan selama 14 hari, diekstrak dengan bantuan jarum ose 

steril, dibiarkan selama 5 menit, ditampung dalam wadah steril, divorteks selama 10 menit dan 

dibiarkan selama 30 menit. Medium pertumbuhan yang digunakan adalah medium N-limited 

tanpa dan dengan sumber karbon tertentu. Komposisi medium N-limited per Liter terdiri dari: 

0,1 g NaCl; 1,2 g K3PO4 (Na2HPO4); 1,0 g NH4Cl; 0,2 g KCl; 1,2 g MgSO4.7H2O; 0,1 g CaCl2 

dan 10 g sumber karbon. Pertumbuhan dilakukan dengan menambahkan suspensi spora masing-

masing ke dalam Erlenmeyer 250 mL yang berisi 100 mL medium pertumbuhan sehingga 

jumlah spora sekitar 1,1 . 10
6 

spora/mL, diinkubasi  pada suhu 30 
o
C dengan penggojogan 100 

rpm. Setelah hari keempat setiap hari diukur aktivitas avicelase, CMCase, β-glukosidase dan 

lignin peroksidase (LiP) pada ekstrak kasar enzim yang diperoleh. Isolasi ekstrak kasar enzim 

dilakukan dengan menyaring kultur hasil pertumbuhan P. chrysosporium dalam medium 

produksi. Filtrat yang diperoleh disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm selama 10 menit 

pada suhu 4 
o
C. Supernatan yang diperoleh merupakan ekstrak kasar enzim lignoselulolitik. 

Profil lignoselulolitik berdasarkan besarnya nilai absorbansi yang dihasilkan pada masing-

masing uji aktivitas. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali, data yang dianalisis 

berasal dari 2 ulangan dengan standar deviasi terkecil. 

 

Penentuan aktivitas enzim 

Aktivitas avicelase ditentukan dengan cara sebagai berikut:  2 mL ekstrak kasar enzim 

ditambahkan pada 2 mL avicelase 1% dalam buffer pospat pH 7,0 dan 1 mL buffer pospat pH 

7,0, selanjutnya diinkubasi pada 45
o
C selama 60 menit. Setelah masa inkubasi usai, campuran 

dipanaskan dalam penangas air mendidihkan selama 5 menit untuk menghentikan reaksi 

kemudian disaring menggunakan kertas saring. Sebelum ditambahkan pada tabung kontrol, 

enzim dipanaskan dalam penangas air mendidih dilakukan pendidihan selama 5 menit. Jumlah 

gula reduksi yang dihasilkan  ditentukan dengan metode DNS. Penentuan aktivitas CMCase dan 

β-glukosidase dilakukan dengan cara yang sama hanya substrat yang digunakan diganti dengan 

CMC saat menentukan CMCase dan cellobiosa pada saat penentuan β-glukosidase. 

Aktivitas LiP (lignin peroksidase) ditentukan dengan cara sebagai berikut: larutan 

veratril alkohol 10 mM sebanyak 800 𝜇L ditambahkan pada 1000 𝜇L asam tartrat 0,1 M dan 

1000 𝜇L eksrak kasar enzim, kemudian ditambah akuades hingga 3680 𝜇L, sedangkan tabung 

kontrol tidak ditambahkan veratril alkohol 10 mM. Campuran larutan tersebut kemudian 

ditambah H2O2 5 mM sebanyak 320 𝜇L sesaat sebelum dilakukan pengukuran absorbansi 

larutan pada panjang gelombang 310 nm. 
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HASIL PENELITIAN 

Gambar 1-8 menunjukkan profil lignoselulolitik meliputi aviselase, CMCase dan β-

glukosidase dan LiP yang dihasilkan P. chrysosporium dalam medium N-limited tanpa dan 

dengan sumber karbon  tertentu. Gambar 1 menunjukkan bahwa P. chrysosporium dalam 

medium N-limited  tanpa sumber karbon  mampu menghasilkan β-glukosidase sejak hari ke-7, 

dengan sumber karbon glukosa mampu menghasilkan ketiga selulolitik pada hari ke-5 dan 6 

(Gambar 2), dengan sumber karbon sekam konsisten menghasilkan β-glukosidase sejak hari ke-

4 hingg ke-9 (Gambar 3), dengan sumber krbon ampas tebu β-glukosidase yang dihasilkan lebih 

dominan dibandingkan CMCase dan avicelase (Gambar 4), dengan sumber karbon serbuk 

gergaji menghasilkan ketiga selulolitik hanya pada hari ke-6 (Gambar 5), dengan sumber karbon 

jerami menghasilkan β-glukosidase yang sangat dominan pada hari ke-7 (Gambar 6), dan 

sumber karbon bonggol jagung konsisten menghasilkan β-glukosidase sejak hari ke-4. 

Gambar 8 menunjukkan semua medium pertumbuhan yang mengandung sumber karbon 

mampu menghasilkan LiP sedangkan pada kontrol yang tidak mengandung sumber karbon tidak 

dihasilkan LiP. Produksi LiP sejak hari ke-4 hingga ke-6 umumnya meningkat dan menurun 

sejk hari ke-7. Enzim LiP dengan aktivitas tertinggi dihasilkan pada medium yang mengandung 

sumber karbon jerami pada hari ke-5, diikuti serbuk gergaji dan glukosa.   

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan  hasil yang diperoleh tampak bahwa produksi enzim pendegradasi selulosa 

yang merupakan bagian dari lignoselulolitik yaitu avicelase, CMCase dan β-glukosidase sangat 

dipengaruhi oleh sumber karbon yang digunakan sedangkan produksi LiP tidak tampak 

dipengaruhi  secara  signifikan. Tampak ada dua kelompok sumber karbon: kelompok  yang 

hanya mampu menghasilkan β-glukosidase yaitu sekam,  ampas tebu, jerami serta bonggol 

jagung dan kelompok yang mampu menghasilkan ketiga enzim pendegradasi selulosa yaitu 

glukosa dan serbuk gergaji. Hal ini mengindikasikan ekspresi β-glukosidase pada P. 

chrysosporium mudah diinduksi sedangkan avicelase dan CMCase tidak. Walaupun secara 

genomik ketiga enzim tersebut dimiliki tetapi kemungkinan sistem ekspresinya berbeda 

sehingga avicelase dan CMCase lebih sulit dihasilkan daripada β-glukosidase.    

Walaupun semua sumber karbon mampu menginduksi produksi LiP tetapi secara 

kuantitas tidak sama. Hal ini diduga disebabkan karena kerapatan struktur lignoselulosa dalam 

masing-masing limbah pertanian tersebut berbeda walaupun penyusun dan komposisinya 

hampir sama. Susanti (2014) menunjukkan bahwa jerami, serbuk gergaji dan bonggol jagung 

termasuk sumber karbon yang sulit didegradasi selama pertumbuhan P. chrysosporium 

sedangkan ampas tebu dan sekam termasuk sumber karbon yang mudah didegradasi.  Jerami, 

serbuk gergaji dan ampas tebu strukturnya kemungkinan lebih rapat sehingga memicu produksi 

LiP untuk mendegradasinya. Jalur degradasi lignoselulosanya dominan melalui jalur yang  

melibatkan enzim-enzim lignolitik dibandingkan selulolitik. Dugaan ini dikuatkan oleh profil 

selulolitik pada medium jerami yang hanya mengasilkan β-glukosidase. 
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Simpulan 

Simpulan dari hasil penelitian ini P. chrysosporium dalam medium N-limited tanpa 

sumber karbon hanya mampu menghasilkan β-glukosidase; dengan sumber karbon glukosa dan 

serbuk gergaji mampu menghasilkan β-glukosidase, CMCase, avicelase dan lignin peroksidase 

sedangkan pada sumber karbon  sekam, ampas tebu, jerami dan bonggol jagung hanya mampu 

menghasilkan β-glukosidase dan LiP. Enzim LiP dengan aktivitas tinggi dihasilkan pada 

medium N-limited dengan sumber karbon jerami, serbuk gergaji dan glukosa. 
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GAMBAR 

 
 

Gambar 1. Profil selulolitik P. chrysosporium dalam medium                     Gambar 2. Profil selulolitik P. chrysosporium dalam medium 

                   N-limited tanpa sumber karbon                                                                    N-limited dengan sumber karbon glukosa 

 

 

 
Gambar 3. Profil selulolitik P. chrysosporium dalam medium                   Gambar 4. Profil selulolitik P. chrysosporium dalam medium 

                   N-limited  dengan sumber karbon sekam                                                  N-limited dengan  sumber karbon ampas tebu 

  
 

Gambar 5. Profil selulolitik P. chrysosporium dalam medium                 Gambar 6. Profil selulolitik P. chrysosporium dalam medium 

                   N-limited dengan  sumber karbon serbuk gergaji                                   N-limited dengan sumber karbon jerami 
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Gambar 7. Profil selulolitik P. chrysosporium dalam medium N-limited  dengan sumber karbon bonggol jagung 

 

 

 
Gambar 8. Aktifitas lignin peroksidase pada berbagai sumber karbon 
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