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RINGKASAN 

Bakteri termofilik pendegradasi inulin merupakan sumber potensial enzim 

pendegradasi inulin termostabil yang tepat digunakan untuk pembuatan fruktosa dari 

inulin. Bakteri termofilik pendegradasi inulin dapat dieksplorasi dari sumber air panas di 

Solok dan dari rizosfer umbi dahlia. Tujuan utama penelitian pada tahun ke-1 ditemukan 

bakteri pendegradasi inulin yang potensial untuk pembuatan fruktosa. Pada tahun ke-2 

diharapkan bakteri yang potensial tersebut telah diidentifikasi lengkap secara fenotip dan 

genotip serta telah diisolasi gen pengkode enzim pendegradasi inulin. Hasil temuan akan 

ditulis dalam bentuk artikel dan dipublikasi dalam jurnal internasional atau jurnal 

nasional terakreditasi. Jika hasil temuan penelitian ini memiliki nilai komersial maka 

direncanakan untuk pengusulan paten gen pengkode enzim pendegradasi inulin. 

    Objek penelitian adalah bakteri pendegradasi inulin dan enzim ekstraselulernya. 

Metoda penelitian (tahun ke-1) yang digunakan untuk menemukan bakteri pendegradasi 

inulin adalah indirect isolation menggunakan inulin dan inulin-Remazol Briliant Blue 

(inulin-RBB) sebagai satu-satunya sumber karbon. Bakteri yang ditemukan dikarakteri-

sasi morfologi koloni. Aktivitas enzim ekstraseluler bakteri ditentukan pada substrat 

sukrosa, dan inulin. Produk hidrolisis akibat aktivitas enzim pendegradasi inulin 

ekstraseluler bakteri dianalisis dengan TLC dan HPLC. Berdasarkan data-data ini dipilih 

bakteri pendegradasi inulin yang potensial untuk pembuatan fruktosa. Metoda penelitian 

pada tahun ke-2 lanjutan karakterisasi enzim ekstraseluler bakteri meliputi pemurnian 

enzim secara parsial dan perkiraan massa molekulnya dengan SDS-PAGE. Enzim yang 

aktif pada substrat inulin dianalisis dengan NATIVE-PAGE. Bakteri pendegradasi inulin 

yang potensial untuk pembuatan fruktosa diidentifikasi secara genotip melalui sekuens 

gen 16S rRNA dan secara fenotip (melengkapi data tahun ke-1) yaitu uji motalitas dan uji 

biokimia. Bakteri yang telah teridentifikasi ini selanjutnya diisolasi gen pengkode enzim 

pendegradai inulin dengan teknik PCR menggunakan primer yang dirancang sendiri.  

Hasil penelitian tahun ke-1. Inulin sebagai sumber karbon satu-satunya pada media 

seleksi bakteri pendegradasi inulin diekstraksi dari umbi dahlia. Inulin  diperoleh 45,8 g 

dari 1000 g umbi dahlia yang telah dikupas. Inulin yang diperoleh berbentuk serbuk 

berwarna putih. Inulin direaksikan dengan RBB membentuk inulin-RBB. Bakteri 

pendegradasi inulin dieksplorasi dari tiga sumber air panas di Solok yaitu sumber air 

panas Bukik Gadang, Batu Bajanjang dan Sapan Maluluang. Suhu dan pH air pada 

sumber air panas Bukik Gadang, Batu Bajanjang dan Sapan Maluluang berturut- turut 

adalah  45ºC, 60ºC, di atas 100ºC, dan 7, 7 dan 8. Dengan metoda undirect isolation telah 

berhasil ditemukan 10 isolat bakteri pendegradasi inulin yaitu 3 isolat dari Batu 

Bajanjang dengan kode isolat BB1, BB2, BB3; satu isolat dari Bukik Gadang dengan 

kode isolat BG1; dua isolat dari rizosfer umbi dahlia dengan kode isolat RU1 dan RU2, 

serta 4 isolat dari Sapan Maluluang. Enam isolat (BB1, BB2, BB3, BG1, RU1 dan RU2) 

dilakukan uji termotoleran pada suhu ruang, 40ºC, 50ºC dan 60ºC. Isolat BB1, BB2, BG1 

tumbuh pada suhu ruang dan suhu 40ºC, sedangkan BB3 tumbuh pada suhu ruang, 40ºC, 

dan 50ºC. Isolat RU1 dan RU2 tumbuh pada suhu ruang. Dengan demikian, isolat BB1, 

BB2 dan BG1 dapat dikelompokkan sebagai bakteri mesofilik, sedangkan isolat BB3 

sebagai bakteri termofilik. Bentuk koloni umumnya sirkuler dan berwarna putih. Oleh 

sebab itu, isolat  BB3 diteliti lanjut. Aktivitas crude enzim pendegradasi inulin dari isolat 

BB3 optimum pada pH 5 dan suhu 50ºC dengan memperlihatkan aktivitas inulinase. Tipe 

aksi enzim pendegradasi inulin dari isolat BB3 diperkirakan exo-inulinase   

 

Keywords : thermophilic bacteria, inulin degrading bacteria, thermostable inulinase,  

thermostable levanase, inulin, fructose 
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BAB. 1 

PENDAHULUAN 

 

    1.1. Latar Belakang 

Pembuatan fruktosa dari inulin lebih efisien dan ekonomis dibandingkan dari pati 

(Singh, 2006). Pembuatan fruktosa dari pati melibatkan tiga enzim yaitu amilolisis pati 

dengan katalis α-amylase dan amyloglucosidase, diikuti dengan pengubahan glukosa 

ke fruktosa yang dikatalisis oleh glukosa isomerase. Proses ini menghasilkan maksimal 

hanya sekitar 42% fruktosa, 50% glukosa dan sisanya 8% oligosakarida (Zittan, 1981). 

Teknik ion exchange telah dikembangkan untuk memperkaya fruktosa, tetapi teknik 

ini hanya menambah ongkos produksi. Oleh sebab itu, enzim yang terlibat pada reaksi 

hidrolisis inulin yaitu inulinase atau levanase adalah pilihan yang paling tepat.    

            Sejauh ini diketahui bahwa inulinase dan levanase aktif pada substrat inulin dan 

levan. Inulinase dari Bacillus polymyxa dapat menghidrolisis sukrosa, levan, raffinosa 

and inulin (Kwon et al., 2003). Exoinulinase dari Aspergillus awamori dapat 

menghidrolisis ikatan   β2,1- sebaik β2,6 pada fructooligosaccharides (inulin dan levan 

dengan DP 4-7) (Kulminskaya et al., 2003). Levanase dari Bacillus subtilis yang 

diekspresikan dalam Escherichia coli aktif pada levan, inulin and sukrosa (Wanker et 

al., 1995), sementara exolevanase dari Gluconacetobacter diazotrophicus SRT4 dapat 

menghidrolisis levan, inulin, dan sukrosa (Menendez et al., 2002).   

         Aksi endo- atau exo- dari levanase dan inulinase pada inulin menghasilkan 

produk yang berbeda. Produksi fruktosa dari inulin dapat digunakan exoinulinase atau 

exolevanase, sedangkan untuk memperoleh FOS (fructooligosaccharides) dari inulin 

digunakan endoinulinase atau endolevanase. Kombinasi endo- dan exo- mempunyai 

efek sinergik untuk menghasilkan fruktosa dari inulin (Sirisansaneeyakul et al., 2007).   

    Kelompok bakteri termofilik yang mengekpresikan inulinase atau levanase 

termostabil merupakan pilihan yang paling tepat sebagai katalis reaksi hidrolisis inulin 

untuk memperoleh fruktosa dan prebiotik FOS. Hal ini karena inulin lebih larut dalam 

air pada suhu di atas 50C (Phelps, 1965). Keuntungan lain penggunaan bakteri ini 

adalah enzim yang diekspresikan lebih mudah dimurnikan karena perlakuan panas, 

bersifat termostabil. Selain itu, reaksi enzimatik pada suhu tinggi memungkinkan 

kelarutan substrat dan kecepatan reaksi makin tinggi, memperendah viskositas, dan 

memperkecil resiko kontaminasi dengan mikroorganisme lain (Vieille, 2001). 
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Allais et al. (1987) telah mengisolasi dan mengkarakterisasi bakteri termofilik 

yang mempunyai aktivitas inulinase yang ternyata dimiliki oleh genus Bacillus.  

Kebanyakan bakteri termofilik termasuk genus Bacillus (Souza, 2001). Gao et al. 

(2008) menentukan urutan basa nukleotida sebagian gen 16S rRNA bakteri termofilik 

yang mengekspresikan termostabil endoinulinase yang ternyata diidentifikasi sebagai 

spesies Bacillus smithii T7. Bakteri termofilik penghasil levanase yang berasal dari 

sumber air panas Bukik Kili di Solok Sumatera Barat telah diidentifikasi secara 

genotip dan fenotip (Azhar et al., 2013), tetapi aktivitas enzim kecil. Oleh sebab itu, 

perlu dilakukan eksplorasi untuk menemukan bakteri pendegradasi inulin yang 

potensial untuk pembuatan fruktosa.  

  

    1.2. Urgensi  Penelitian 

Fruktosa merupakan senyawa yang sangat penting pada industri makanan, 

minuman dan farmasi (Sirisansaneeyakul et al., 2007; Singh, 2006) karena fruktosa 

merupakan pemanis alternatif alami yang aman dibanding sukrosa. Pembuatan 

fruktosa dari inulin lebih efisien dan ekonomis dibandingkan dari pati (Singh, 2006). 

Oleh sebab itu, enzim yang terlibat pada reaksi hidrolisis inulin yaitu inulinase atau 

levanase adalah pilihan yang paling tepat. Inulinase dan levanase termostabil dari 

bakteri termofilik adalah pilihan yang lebih baik untuk mengisolasi enzim tersebut 

dalam jumlah yang banyak. Bakteri ini dapat dieksplorasi dari sumber air panas. 

Sumatera Barat mempunyai dua potensi alam yang dapat dikembangkan untuk 

pembuatan fruktosa dari inulin yaitu umbi tanaman dahlia dan sumber air panas. Pada 

umbi tanaman dahlia terdapat inulin dalam jumlah besar. Kelarutan inulin dalam air 

lebih tinggi pada temperatur air yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, enzim pendegradasi 

inulin termostabil dari bakteri termofilik paling tepat untuk katalis reaksi hidrolisis 

inulin. Bakteri pendegradasi inulin ini dapat dieksplorasi dari bakteri yang berasal dari 

sumber air panas di Solok dan rizosfer umbi dahlia. 
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BAB. 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

   2.1. The state of the art dalam bidang yang diteliti 

   2.1.1. Inulin 

Inulin didefinisikan pertamakali oleh Rose pada awal abad ke 1800-an sebagai 

senyawa karbohidrat yang diisolasi dari akar dari tanaman Inula helium (Rose, 1804 

dikutip dari Coussement, 1999). Pada tiga dekade ini inulin telah menarik perhatian 

banyak peneliti karena inulin merupakan senyawa yang sangat potensial untuk 

dikembangkan. 

    

a. Struktur Inulin  

Inulin adalah polimer alami kelompok karbohidrat dengan monomer fruktosa. 

Antara monomer fruktosa pada inulin dihubungkan oleh ikatan (21) residu -D-

fructofuranosyl (Kulminskaya et al., 2003). Tiap ujung pereduksi untai polimer inulin 

dapat hadir glukosa (Franck, 2003). Oleh sebab itu polimer inulin dapat ditulis GFn 

yaitu fruktan dengan ujung terminal glukosa atau Fn yaitu fruktan tanpa ujung terminal 

glukosa (Gambar 2.1). Simbol n pada rumus tersebut adalah derajat polimerisasi (DP). 

2<DP<10 dikenal sebagai oligofruktosa. Dengan demikian hidrolisis sempurna inulin 

menghasilkan fruktosa dan glukosa, jika diasumsikan tiap ujung molekul inulin terikat 

satu residu glukosa.  

 

 

                                                       Gambar 2.1. Struktur inulin 
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Inulin yang berasal dari tumbuh-tumbuhan merupakan molekul linear dengan DP 

bervariasi dari beberapa unit fruktosa sampai sekitar 70. Hal ini berarti bahwa inulin 

adalah campuran dari oligomer dan polimer (Franck, 2003). DP inulin pada umbi 

Jerussalem artichoke berubah selama penyimpanan setelah panen. Fraksi  DP 3-10 naik, 

fraksi  DP>10 turun setelah 4-6 minggu penyimpanan umbi tumbuhan Jerussalem 

artichoke (Helianthus tuberosus L) (Saengthongpinit, 2005). Gejala ini disebabkan pada 

umbi Jerussalem artichoke terdapat inulinase. Hal ini juga telah dibuktikan pada umbi 

dahlia (Azhar, 2007). Inulinase akan mengkatalisis reaksi hidrolisis inulin yang 

menyebabkan DP inulin turun. Dengan demikian inulin yang diisolasi dari umbi dahlia 

segar akan mempunyai DP lebih besar jika dibandingkan dengan inulin yang diisolasi 

dari umbi dahlia yang telah disimpan setelah panen. 

Inulin berbeda dengan levan hanya dalam ikatan antara monomer fruktosanya. 

Inulin terdiri dari ikatan  (21) fructosyl-fructose, sedangkan levan terdiri dari ikatan 

 (26) fructosyl-fructose (Kulminskaya et al., 2003). Polimer yang mengandung 

ikatan  (21) fructosyl-fructose dan  (26) fructosyl-fructose dikenal dengan 

graminan. Inulin, levan dan graminan merupakan kelompok fruktan alami. 

 

   b. Sifat Inulin 

      Inulin merupakan serbuk berwarna putih. Inulin sukar larut dalam air dingin dan 

pelarut organik seperti etanol, sebaliknya inulin mudah larut dalam air panas. Sifat 

inulin yang penting untuk dipelajari adalah kelarutan inulin dalam air, karena sifat ini 

sangat penting untuk reaksi hidrolisis inulin  secara  enzimatis. Kelarutan   inulin  dalam   

air tergantung pada cara bagaimana inulin tersebut direkristalisasi. Inulin yang 

direkristalisasi dengan etanol lebih besar kelarutannya dibandingkan dengan inulin yang 

direkristalisasi dengan air (Phelps, 1965). Kelarutan inulin sekitar 6% pada 10C, 35% 

pada 90C (Leite et al., 2004). Grafik hubungan kelarutan inulin dengan temperatur 

dimuat pada Gambar 2.2. 

Kelarutan inulin juga dipengaruhi oleh DP inulin. Inulin dengan rentang DP kecil  

dari 30 lebih larut dalam air dan mempunyai viskositas yang lebih rendah dibandingkan 

inulin dengan rentang DP 2 sampai 60 (Wada et al., 2005). Inulin bebas air dapat 

terdegradasi akibat pemanasan pada suhu di atas 135C (Bohm et al., 2005).  
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Gambar 2.2. Kelarutan inulin dalam air pada variasi temperatur 

 Inulin yang direkristalisasi dengan etanol 

o Inulin yang direkristalisasi dengan air  

                                              (Phelps, 1965) 

    

 

  2.1.2. Bakteri Pendegradasi Inulin      

Bakteri pendegradasi inulin mengekpresikan inulinase atau levanase atau mungkin 

keduanya dengan tipe exo- atau endo-. Aktivitas inulinase dan levanase dari bakteri 

tidak begitu berbeda dibandingkan dari fungi dan ragi, tetapi kemampuan bakteri 

tumbuh pada suhu tinggi memberikan keunggulan. Keunggulan utama adalah bakteri 

mengekspresikan enzim termostabil. Pada tahun 1987 Allais et al. telah mengisolasi dan 

mengkarakterisasi strain bakteri termofilik yang mempunyai aktivitas inulinase yang 

ternyata dimiliki oleh genus Bacillus. Kebanyakan bakteri termofilik termasuk genus 

Bacillus (Souza, 2001).  

Geobacillus stearothermophilis KP1289 merupakan bakteri termofilik pertama yang  

gen pengkode inulinase telah diisolasi dari genomnya (Tsujimoto et al., 2003). Gen 

inuA (exoinulinase) pada bakteri ini terdiri dari 1482 pb yang mengkode protein dengan 

493 residu asam amino. Massa molekul  enzim adalah 56.744 Da dan aktif antara suhu 

30C dan 75C dengan suhu optimum 60C. Metoda yang dipakai Tsujimoto et al. 

(2003) untuk memperoleh gen inuA adalah amplifikasi fragmen DNA dengan templat 

DNA genomik bakteri menggunakan primer yang diturunkan dari satu ujung terminal 

protein (MKTHNSE) dan dari daerah lestari (FRDPKVFW) pada kelompok protein 

GH32. Fragmen DNA hasil amplifikasi dilabel dengan DIG (digoxigenin) dan 

digunakan sebagai probe untuk Southern hybridization.  
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Bakteri pendegradasi inulin yang mengekspresikan exoinulinase yang gennya telah 

ditemukan adalah Geobacillus stearothermophilis, Paenibacillus polymyxa, 

Pseudomonas mucidolens, Vibrio coralliilyticus ATCC BAA-450, Bacillus subtilis, 

Bacillus sp snu-7 dan Paenibacillus sp. Aloe-11 (http://www.ncbi.nlm.gov/, pada 21 

Februari 2012). Bakteri pendegradasi inulin yang mengekspresikan endoinulinase yang 

gennya telah ditemukan terdapat 7 spesies, satu mirip endoinulinase dan satu diusulkan 

sebagai endoinulinase. Lima spesies bakteri penghasil endoinulinase adalah 

Arthrobacter sp. S37, Rhodopirellula baltica SH 1, Paenibacillus mucilaginosus 

KNP414, Paennibacillus elgii B69, Pseudomonas mucidolens (http://www.ncbi. 

nlm.gov/, pada 21 Februari 2012). Gen levanase bakteri yang dimuat pada basis data 

NCBI adalah 505 buah, hanya 2 yang teridentifikasi sebagai exolevanase dan 9 sebagai 

endolevanase (www.ncbi.nlm.nih.gov, pada 12 September 2012) 

    

   2.1.3. Enzim Pendegradasi Inulin 

Inulinase dapat diisolasi dari tumbuhan dan mikroorganisme, sedangkan levanase 

sejauh ini ditemukan pada mikroorganisme. Inulinase tumbuhan sangat sulit diisolasi 

dalam jumlah cukup (Kumar et al., 2005). Oleh sebab itu, inulinase dan levanase  

mikroorganisme adalah pilihan yang tepat untuk mengisolasi enzim tersebut dalam 

jumlah yang lebih banyak. 

 Inulinase dan levanase termasuk kelompok enzim glicoside hydrolase family 32 

(GH32). Keluarga GH32 pada basis data Carbohydrate-Active enZYmes (CAZY) 

terdapat 1163 enzim dari bakteri, namun hanya 63 enzim yang telah dikarakterisasi 

(http://www.cazy.org, pada 27 November 2012). Pada basis data Protein Data Bank 

(PDB), terdapat exoinulinase dari Aspergillus awamori (Nagem et al., 2004), 

endoinulinase dari Aspergillus ficuum (Pouvez et al., 2012) yang telah diketahui 

struktur kristalnya, sedangkan exolevanase belum ditemukan (http://www.rcsb.org/pdb, 

pada 10 Januari 2013). 

Enzim pendegradasi inulin memutus ikatan glikosida pada inulin dapat terjadi pada 

ujung non-pereduksi dan di dalam untai molekul inulin. Enzim yang memutus ikatan 

(21)-fructofuranosidic dari ujung terminal non-pereduksi pada inulin dikenal dengan 

exoinulinase (2,1--D-fructan fructohydrolase) atau exolevanase. Enzim yang 

menghidrolisis ikatan (21)-fructofuranosidic pada bagian dalam untai inulin dikenal 

sebagai endoinulinase (2,1--D-fructan fructanohydrolase) atau endolevanase (Arand et 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.cazy.org/
http://www.rcsb.org/pdb
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al., 2002; Yuan et al., 2006). Dengan demikian aktivitas exoinulinase atau exolevanase 

pada inulin menghasilkan fruktosa.  

Kombinasi endo- dan exoinulinase mempunyai efek sinergik yang kuat. Hal ini 

telah dilaporkan oleh Sirisansaneeyakul et al. (2007) dengan mencampurkan inulinase 

dari Aspergillus niger dan Candida guilliermondii untuk memproduksi fruktosa dari 

inulin. Pada Aspergillus niger CBS 513.88 ditemukan inulinase yang mempunyai kedua 

tipe aksi ini (Yuan et al., 2006). Dengan demikian campuran aktivitas endo- dan 

exoinulinase/levanase adalah lebih baik untuk hidrolisis inulin membentuk fruktosa. 

     Fruktosa yang dihasilkan akibat aktivitas inulinase dipengaruhi oleh suhu dan pH. 

Aktivitas optimum inulinase berbeda tergantung asal enzim. Suhu optimum aktivitas 

inulinase pada umumnya lebih tinggi pada bakteri dan ragi daripada fungi (Ricca et al., 

2007).  Suhu dan pH mempengaruhi stabilitas enzim. Enzim yang aktif pada rentang 

suhu 60-80C dikelompokkan sebagai enzim termostabil (Haki, 2003). Inulinase 

termostabil cocok sekali dikembangkan untuk pembuatan fruktosa dari inulin dengan 

alasan inulin lebih larut, dan mengurangi kontaminasi oleh mikroorganisme lain. 

Massa molekul inulinase dan levanase berbeda-beda tergantung asal enzim. Massa 

molekul inulinase dari 3 spesies berbeda pada Aspergillus adalah 300 kDa dari A. niger, 

53 kDa dari A. ficuum,  54 kDa dari A. candidus  (Kochhar et al., 1999). Massa molekul 

exoinulinase dari Aspergillus awamori var. 2250 adalah 69 kDa (Arand et al., 2002). 

Massa molekul exolevanase dari Gluconacetobacter diazotrophicus SRT4 adalah 58,4 

kDa (Menendez et al., 2002), sedangkan levanase dari Bacillus subtilis adalah 75 kDa 

(Wanker et al., 1995). 

 

  2.1.4. Aktivitas Inulinase dan Levanase 

Kemampuan inulinase atau levanase mengkatalisis reaksi hidrolisis inulin 

sebanding dengan fruktosa yang terbentuk pada kondisi reaksi tertentu. Aktivitas 

inulinase dan levanase didefinisikan sebagai jumlah inulinase atau levanase yang dapat 

mengkatalisis pembentukan 1 mol fruktosa setiap menitnya pada kondisi reaksi 

tertentu. Definisi ini dinamakan juga satu unit aktivitas inulinase (U).    

Inulinase mengkatalisis reaksi hidrolisis ikatan β-1,2-fructan (inulin) dengan 

aktivitas exo- atau endo-. Inulinase sering memperlihatkan aktivitas hidrolisis ikatan β-

1,2 pada sukrosa. Untuk membedakan inulinase dan invertase digunakan ratio α (α= 

aktivitas inulinase/aktivitas invertase). Jika α>10
-2

, maka enzim disebut inulinase, jika 
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α<10
-4

, maka enzim dinamakan invertase (Baratti, 1987). Inulinase mikroorganisme 

memperlihatkan aktivitas inulinase dan invertase dengan harga α yang bervariasi.   

Aktivitas invertase pada inulinase diperlukan untuk menghidrolisis ujung akhir 

antara fruktosa dan glukosa yang tersisa setelah aksi inulinase sempurna pada molekul 

inulin. Sampai saat ini dipostulatkan bahwa inulinase memiliki katalitik umum baik 

untuk sisi pengikatan inulin maupun untuk hidrolisis sukrosa (Ricca et al., 2007). 

Dengan demikian aktivitas exo- atau endoinulinase adalah campuran dari fraksi kecil 

aktivitas invertase, seperti dimuat pada Gambar 2.3.   

 

 

                                   Gambar 2.3.  Aktivitas inulinase pada substrat inulin 

                                                         (IRIS Biotech, 2008) 

 

  2.2. Studi Pendahuluan yang telah Dilakukan 

          Pada penelitian ini digunakan substrat inulin. Penelitian penggunaan inulin yang 

diekstrak dari umbi dahlia telah penulis teliti dengan judul “Pengaruh penambahan 

inulin pada karakteristik set yoghurt dari susu skim” (Peneliti muda, dana dikti, 2006) 

dan telah dipublikasi pada Jurnal Sainstek Vol.xi No.2, Maret 2009 dan telah 

diseminarkan pada SEMIRATA ke-20 PTN Wilayah Barat di UIN Jakarta 2007. 

Penelitian aktivitas inulinase yang diekstrak dari umbi dahlia telah penulis teliti dengan 

judul “Aktivitas enzim inulinase umbi dahlia hasil fraksinasi dengan etanol” (Dana 

HED-JICA, 2006) dan telah dipublikasi pada Jurnal Sainsteks (terakreditasi) Vol.x, 

No.1, 2007. Oleh karena inulinase tumbuhan sangat sulit diisolasi dalam jumlah cukup, 

maka inulinase dan levanase mikroorganisme adalah pilihan untuk mengisolasi enzim 

tersebut dalam jumlah lebih banyak. 
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Penggunaan levanase dan inulinase termostabil lebih tepat digunakan karena inulin 

lebih larut dalam air panas. Enzim ini dapat diperoleh dari bakteri termofilik 

pendegradasi inulin. Bakteri termofilik pendegradasi inulin Bacillus licheniformis dan 

Bacillus subtilis yang masing-masing telah diskrining dari sumber air panas Bukik Kili 

dan Padang Balimbiang di Solok (Azhar et al, 2013; Azhar dkk, 2011). Aktivitas enzim 

ekstraseluler pada substrat inulin kecil. Gen pengkode enzim penderadasi inulin yang 

ditemukan pada B. licheniformis adalah gen pengkode levanase (Azhar, 2013). Oleh 

sebab itu, dilakukan eksplorasi pendegradasi inulin yang mempunyai aktivitas besar 

sehingga potensial digunakan untuk pembuatan fruktosa dari inulin. Bakteri ini dapat 

diperoleh dari sumber air panas lainnya di Solok seperti Batu Bajanjang, Bukik Gadang, 

Sapan Maluluang dan di rizosfer umbi dahlia. Pada riset ini ditemukan 10 isolat. 

    

   2.3. Peta Jalan Penelitian Bakteri Pendegradasi Inulin 

Enzim pendegradasi inulin yang berasal dari bakteri sejalan dengan minat riset      

kelompok bidang studi biokimia. Riset ini menggunakan bakteri lokal sebagai sumber 

enzim dan gen. Sebagai raw material substrat digunakan inulin yang berasal dari umbi 

dahlia yang tumbuh subur di dataran tinggi Sumatera Barat. Eksplorasi bakteri 

pendegradasi inulin pada penelitian ini merupakan upaya menemukan bakteri lokal yang 

potensial sebagai sumber enzim dan gen untuk pembuatan fruktosa dari inulin. 

Pembuatan fruktosa dari inulin lebih efektif dan efisien dibandingkan dari pati yang 

selama ini dilakukan. Untuk melakukan riset ini (tahun ke-1 dan ke-2) diperlukan ilmu 

biokimia, bioteknologi dan bioinformatika. Riset ini diharapkan menghasilkan paper 

dan paten. Peta jalan penelitian bakteri pendegradasi inulin dimuat pada Gambar 2.4. 

                    

                                         

                     

                                                 
                                                                                      Biokimia                       

                                                                                                       Bioteknologi                     

                                                                                                       Bioinformatika    
 

                                                                                                                    Paper 

 

                                                          

 

Gambar 2.4. Peta jalan penelitian bakteri pendegradasi inulin 

 

Inulin  

Enzim pendegradasi 

inulin  

Paper 

Fruktosa 

Paten Gen pengkode enzim 

pendegradasi inulin  

Eksplorasi 

bakteri 

pendegradasi 

inulin  
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BAB. 3 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian utama penelitian (tahun ke-1) adalah menemukan bakteri 

pendegradasi inulin yang potensial untuk pembuatan fruktosa 

Tujuan khusus penelitian adalah sebagai berikut :    

a. Mengekstraksi inulin dari umbi dahlia dan mereaksikan dengan RBB 

b. Mengeksplorasi bakteri pendegradasi inulin dari sumber air panas dan rizosfer   

umbi dahlia 

c. Mengidentifikasi koloni bakteri dan uji termotoleran 

d. Menentukan aktivitas enzim pendegradasi inulin ekstraseluler pada substrat inulin,  

dan sukrosa.  

e. Menentukan tipe aksi enzim dengan TLC dan HPLC   

 

3.2. Manfaat Penelitian  

           Hasil penelitian (tahun ke-1 dan tahun ke-2) memberikan kontribusi terhadap 

khasanah ilmu biokimia khususnya biokimia pangan berbasis biologi molekuler dengan 

ilmu terapan bioteknologi modern. Kontribusi yang diberikan untuk riset tahun ke-1 dari 

total 2 tahun adalah ditemukan bakteri pendegradasi inulin yang potensial untuk membuat 

fruktosa. Bakteri ini dieksplorasi dari sumber air panas di Solok dan rizosfer umbi dahlia. 

Pada tahun ke-2, kontribusi yang diharapkan adalah ditemukan gen yang mengkode 

enzim pendegradasi inulin dari bakteri yang potensial untuk membuat fruktosa yang 

ditemukan pada tahun ke-1. 
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BAB. 4  

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang pada tahun ke-1 dilakukan di 

Laboratorium Biokimia, FMIPA UNP. Pada Tahun ke-2 akan dilakukan di 

Laboratorium Biokimia UNP serta di Laboratorium Biokimia ITB. 

  4.2.  Alat Penelitian 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan peralatan standar pada 

biologi molekuler. Peralatan gelas yang digunakan adalah cawan petri sebagai wadah 

media padat untuk pembiakan sel bakteri. Erlenmeyer sebagai wadah pembiakan bakteri 

pada media cair. Gelas ukur dan labu ukur digunakan untuk pembuatan larutan. Tabung 

mikro yang digunakan ukuran 1,5 mL dan 2 mL. Tip pipet mikro dan pipet mikro untuk 

pengambilan cairan skala mikro (Socorex, Swiss).  

Peralatan lain yang digunakan adalah pH-meter. Autoklaf untuk sterilisasi peralatan 

dan media. Kultivasi bakteri secara aerobik menggunakan shaking inkubator  

Pengukuran Optical Density (OD) kultur bakteri menggunakan spektrofotometer UV-

VIS. Inkubasi kultur pada media padat di atas pada suhu 37, 40 dan 50C menggunakan 

inkubator. Stok gliserol mikroorganisme dan DNA disimpan di freezer -20ºC.  

Mikrosentrifuga untuk pengendapan bakteri.  

  4.3. Bahan penelitian 

Bahan yang digunakan meliputi reagen kimia, bakteri, inulin, dan inulin-RBB. 

4.4. Metode Penelitian dan Fishbone diagram 

Metode pada penelitian ini secara keseluruhan (Tahun ke-1 dan ke-2) adalah 

sebagai berikut; inulin diekstraksi dari umbi dahlia dan direaksikan dengan RBB. Inulin 

dan inulin-RBB digunakan sebagai sumber karbon satu-satunya pada media seleksi  

bakteri pendegradasi inulin. Bakteri diidentifikasi berdasarkan gen 16S rRNA, 

morfologi koloni, mikroskopik sel dan sifat-sifat fisiologi bakteri. Enzim ekstraseluler 

dikarakterisasi dengan cara menguji tipe aksi enzim dengan TLC, HPLC, aktivitas 

enzim pada variasi pH dan suhu serta konsentrasi substrat. Massa molekul enzim 

ditentukan dengan SDS-PAGE. Enzim aktif pada inulin dianalisis dengan NATIVE-

PAGE. Gen pendegradasi inulin diisolasi dari DNA genom dengan teknik PCR. Detail 

langkah metoda untuk Tahun ke-1 dimuat pada laporan kemajuan ini. Fishbone diagram 
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untuk mendapatkan bakteri potensial untuk pembuatan fruktosa dari inulin dimuat pada 

Gambar 4.1, sedangkan diagram alir penelitian dimuat pada Gambar 4.2.  

 

      

      

Sumber air                            Direct                       Genotip 

 Panas di Solok 

      Rizosfer  umbi                   Undirect                          Fenotip                        
 

                    TLC                                                                               
                                     SDS-PAGE                  degeneratif primer                                                                

             Aktivitas                                                                           PCR             
                              NATIVE-PAGE                               INVERSE PCR 

       HPLC                                     spesifik primer 

 

 

                                                            

 

Gambar.4.1. Fishbone diagram untuk mendapatkan bakteri potensial untuk pembuatan          

fruktosa dari inulin (untuk 2 tahun penelitian). Kotak merah dilakukan pada 

tahun ke-1. Kotak biru dilakukan sebagian pada tahun ke-1 dan dilanjutkan 

pada tahun ke-2. Kotak ungu akan dilakukan pada tahun ke-2  

 

4.4.1. Ekstraksi Inulin dan Pembuatan Inulin-RBB 

       Ekstraksi inulin dari umbi dahlia dilakukan sesuai prosedur Andyani (2001). Inulin- 

RBB dibuat sesuai prosedur Castro et al., 1994. 

4.4.2. Skrining Bakteri Pendegradasi Inulin 

      Skrining bakteri pendegradasi inulin dilakukan pada media yang mengandung inulin 

atau inulin-RBB (Castro et al., 1995) menggunakan metoda indirect isolation.    

4.4.3. Identifikasi Bakteri   

Identifikasi awal bakteri dilakukan secara fenotip yaitu berdasarkan morfologi koloni 

dan pengujian pertumbuhan pada suhu ruang, 37, 50 dan 60.  

  4.4.5. Penentuan Aktivitas Enzim  

    Isolat bakteri ditumbuhkan pada medium cair dengan inulin sebagai satu-satunya 

sumber karbon (Castro et al., 1995). Enzim ekstraseluler diisolasi dari kultur pada fase 

stasioner. Aktivitas enzim ekstraseluler dilakukan pada variasi pH, suhu dan konsentrasi 

substrat. Gula pereduksi ditentukan dengan metoda Somogyi-Nelson (Somogyi, 1952).  

  4.4.6. Penentuan Tipe Aksi Enzim    

Penentuan tipe aksi enzim dilakukan pada produk hidrolisis inulin akibat aktivitas 

enzim ekstraseluler dengan TLC (Ertan dan Ekinci, 2002) dan HPLC menggunakan 

kolom C18 dengan detektor UV-Vis. 

Bakteri potensial untuk 

pembuatan fruktosa dari inulin 
(telah teridentifikasi bakteri dan gennya) 

Teknik identifikasi bakteri 

Teknik karakterisasi  

 enzim 

Teknik desain primer Teknik isolasi gen 

Teknik skrining Sumber bakteri 
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4.5. Diagram Alir Penelitian 

Yang telah dilakukan 

 

 

 

 

 

  Yang telah dan sedang dilakukan 

                                                                                  
TAHUN KE-1                                  

                                           
 
                                                                                

                                                                                                                                                              dipilih 

 

                                     
 

                                                                  
                      

                                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

TAHUN KE-2 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                   

 

                                   
                                                  

                                                                                      

                                                                                                       
      

     Gambar.4.2. Diagram alir penelitian untuk mendapatkan bakteri potensial pembuatan   

fruktosa dari inulin. Indikator capean tahun ke-1 di dalam kotak biru, sedangkan 

indikator capean tahun ke-2 di dalam kotak hijau. Tulisan dalam kotak hitam 

menunjukkan lokasi penelitian 

Eksplorasi bakteri  pendegradasi inulin dari sumber air panas  

Bukik Gadang, Sapan Maluluang Solok dan  rizosfer umbi dahlia 
 

Makroskopik koloni 
 

 

Penentuan aksi enzim 

dengan TLC dan HPLC 

 

 

Penentuan aktivitas enzim pada variasi 

T dan pH serta konsentrasi substrat  
 

 

Identifikasi awal bakteri  
 

Uji termotoleran  

termmmmmterto

letMikroskopik 

sel 
 

 

Karakterisasi biokimia enzim ekstraseluler  
 

Perancangan primer,  amplifikasi fragmen/gen secara PCR, 

kloning dan sekuensing  

 

Identifikasi fragmen/ gen pendegradasi inulin  dan analisis secara in silico 

 

 

Pencarian gen penyandi enzim pendegradasi inulin secara PCR 
 

Bakteri potensial yang telah teridentifikasi secara genotip dan fenotip 

Gen pendegradasi inulin, Publikasi dan Pengusulan paten gen  

Identifikasi bakteri dan karakterisasi enzim ekstraseluler (lanjutan) 

) 

Identifikasi secara molekuler (gen 16S 

rRNA), uji biokimia dan uji motalitas 

 
 

Karakterisasi enzim ekstraseluler meliputi penentuan Mr enzim 

dengan SDS-PAGE, enzim aktiv pada NATIVE-PAGE 
 

Bakteri potensial pendegradasi inulin untuk 

pembuatan fruktosa dan publikasi 

L

a

b 

  

B

i

o

k

i

m

i

a 

 

U
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a
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B
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N
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&

 

I

T

B 

Telah ditemukan bakteri pendegradasi inulin Bacillus licheniformis UBCT-007 dan telah 

diisolasi gen pengkode enzimnya secara PCR dari sumber air panas Bukik Kili Solok, tetapi 

aktivitas enzim kecil sehingga belum potensial digunakan untuk pembuatan fruktosa dari inulin  

(Azhar  et al., 2013;  Azhar et al.,  2012;  Azhar dkk., 2011) 
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BAB. 5  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Ekstraksi Inulin dari Umbi Dahlia dan Pembuatan Inulin-RBB  

Inulin sebagai sumber karbon satu-satunya pada media seleksi bakteri pendegradasi 

inulin diekstrak dari umbi dahlia. Ekstraksi inulin dari umbi dahlia dilakukan sesuai 

prosedur Andyani (2001) yang sedikit dimodifikasi. Prinsip ekstraksi inulin adalah 

kelarutan inulin dalam pelarut air dan etanol. Inulin dalam air lebih larut dibandingkan 

dalam etanol. Kelarutan inulin dalam kedua pelarut ini dipengaruhi oleh suhu. Kelarutan 

inulin dalam air dan dalam etanol  makin tinggi jika suhu dinaikkan.  

Umbi dahlia yang telah dikuliti dipotong ditambah aguades, kemudian diblender 

membentuk jus umbi dahlia. Jus umbi dahlia dipanaskan pada suhu 70-80C selama 30 

menit untuk mempertinggi kelarutan inulin. Jus umbi dahlia disaring selagi panas. Filtrat 

yang diperoleh didinginkan sampai suhu ruang, kemudian ditambahkan etanol untuk 

mengendapkan inulin yang terlarut dalam air. Agar inulin lebih banyak mengendap 

campuran tersebut didiamkan dalam freezer semalam. Endapan inulin dipisahkan dari 

supernatan dengan cara sentrifugasi. Pada supernatan ditambahkan kembali etanol untuk 

mengendapkan inulin yang masih ada pada supernatan.  

Inulin yang diperoleh 45,8 g dari 1000 g umbi dahlia yang telah dikupas. Inulin 

berbentuk serbuk berwarna putih (Gambar 5.1a). Inulin yang telah diekstraksi direaksikan 

dengan RBB membentuk inulin-RBB (Gambar 5.1b). Pembuatan  inulin-RBB  dilakukan  

 

  

                                           a                                                   b 

Gambar 5.1. Inulin (a) dan inulin-RBB (b) 
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pada kondisi optimum terikatnya RBB paling banyak pada inulin (Azhar et al., 2011). 

Inulin digunakan sebagai satu-satunya sumber karbon pada media seleksi bakteri 

pendegradasi inulin sesuai cara Castro yang sedikit dimodifikasi (Castro et al., 1995). 

 

5.2. Eksplorasi Bakteri Pendegradasi Inulin 

Bakteri pendegradasi inulin dieksplorasi dari tiga sumber air panas di Solok yaitu 

sumber air panas Bukik Gadang, Batu Bajanjang dan Sapan Maluluang (Gambar 5.2). 

Pemilihan lokasi sumber air panas berdasarkan suhu yaitu di atas suhu 42ºC. Air pada 

sumber air panas Bukik Gadang dan Batu Bajanjang mempunyai pH yang sama yaitu 7 

tetapi suhu air berbeda. Kedua sumber air panas ini diperkirakan berasal dari gunung 

yang sama yaitu Gunung Talang. Sumber air panas Batu Bajanjang lebih dekat ke 

Gunung Talang dibandingkan sumber air panas Bukik Gadang. Oleh sebab itu, suhu air 

pada sumber air panas Batu Bajanjang lebih tinggi dibandingkan suhu air pada sumber air 

panas Bukik Gadang.  

 

 
                       a                                           b                                      c 

            Gambar 5.2. Sumber air panas di Solok 

                                 Bukik Gadang (a), Batu Bajanjang (b) dan Sapan Maluluang (c)  

 

Sumber air panas Sapan Maluluang diperkirakan berasal dari Gunung Kerinci bukan 

dari Gunung Talang. Oleh sebab itu, pH air pada sumber air panas Sapan Maluluang 

berbeda dengan pH air di sumber air panas Bukik Gadang dan Batu Bajanjang. Air pada 

sumber air panas Sapan Maluluang mempunyai pH dan suhu yang lebih tinggi 

dibandingkan pH dan suhu air pada sumber air panas Bukik Gadang dan Batu Bajanjang. 

Suhu air pada sumber air panas Bukik Gadang, Batu Bajanjang dan Sapan Maluluang  

berturut- turut adalah  45ºC, 60ºC dan di atas 100ºC. Suhu dan pH air pada ketiga sumber 

air panas tersebut dimuat pada Tabel 5.1. Bakteri pendegradasi inulin juga dieksplorasi 

dari rizosfer akar tanaman dahlia dan umbi dahlia (Gambar 5.3). Umbi dahlia diambil 

dari tanaman dahlia yang tumbuh di tepi jalan danau atas bawah Solok.  
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Tabel 5.1. Suhu dan pH sumber air panas di Solok 

No Nama sumber air panas  pH Suhu (ºC) 

1 Bukik Gadang 7 45 

2 Batu Bajanjang 7 60 

3 Sapan Maluluang 8 di atas 100 

 

 

 

Gambar 5.3. Umbi dahlia 

 

 

Eksplorasi bakteri pendegradasi inulin dilakukan dengan metoda direct isolation dan 

undirect isolation. Media seleksi yang digunakan adalah media cair yang mengandung 

inulin sebagai satu-satunya sumber karbon (Castro et al., 1995). Suhu inkubasi seleksi 

awal adalah 37ºC, 50ºC dan 60ºC untuk skrining bakteri dari sumber air panas (Tabel 

5.2), sedangkan untuk sampel rizosfir akar dan umbi dahlia adalah suhu ruang (25-30ºC). 

Pada metoda direct isolation, sampel sumber air panas langsung ditumbuhkan pada media 

padat yang mengandung inulin sebagai satu-satunya sumber karbon (media seleksi 

padat), kemudian diinkubasi pada suhu seleksi awal selama 18-48 jam. Dengan cara ini 

tidak berhasil ditemukan bakteri pendegradasi inulin. 

Pada metoda undirect isolation, kultur bakteri ditumbuhkan pada media cair yang 

mengandung inulin sebagai satu-satunya sumber karbon (media seleksi cair) selama 2 

sampai 3 hari pada suhu awal seleksi dengan 2-3 kali pemindahkan ke media seleksi cair 

yang baru, kemudian kultur ditumbuhkan pada media padat yang mengandung inulin 

sebagai satu-satunya sumber karbon (media seleksi padat) selama 18-48 jam. Bakteri 

pendegradasi inulin pada media seleksi cair ditebar 100 µL dengan sprider kaca steril 

pada permukaan media seleksi padat dengan sederetan seri pengenceran. Selanjutnya 

dibuat koloni tunggal untuk memperoleh isolat bakteri pendegradasi inulin yang murni 

(Gambar 5.4). Setiap isolat yang telah diperoleh disimpan pada stock glicerol suhu -20ºC. 
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Tabel 5.2. Suhu inkubasi seleksi awal sampel pada media seleksi inulin 

No Sumber bakteri Sampel  Suhu inkubasi (ºC) Pengamatan 

1 Bukik Gadang Air 

Air berlumut 

Air 

Air berlumut 

37 

37 

50 

50 

tidak keruh 

keruh 

tidak keruh 

tidak keruh 

2 Batu Bajanjang Air 

Air berlumut 

Air 

Air berlumut 

Air berlumut 

37  

37 

50 

50 

60 

Tidak keruh 

Keruh 

Tidak keruh 

Keruh 

Tidak keruh 

3 Sapan Maluluang Air 

Air berlumut 

60 

60 

Tidak keruh 

Sedikit Keruh 

4 Rizosfer akar dan 

Umbi dahlia 

Akar 

Umbi  

Suhu ruang 

Suhu ruang 

Keruh 

Keruh 

 

Dengan metoda undirect isolation telah berhasil ditemukan 10 isolat bakteri 

pendegradasi inulin yaitu 3 isolat dari Batu Bajanjang dengan kode isolat BB1, BB2, 

BB3; satu isolat dari Bukiik Gadang dengan kode isolat BG1; dua isolat dari rizosfer 

umbi dahlia dengan kode isolat RU1 dan RU2, serta 4 isolat dari Sapan Maluluang. Isolat 

BB1, BB2, BG1 tumbuh baik pada suhu ruang dan suhu 40 sedangkan BB3 tumbuh baik 

pada suhu ruang, 40ºC dan 50ºC. Isolat RU1 dan RU2 tumbuh baik pada suhu ruang. 

Dengan demikian, isolat BB1, BB2 dan BG1 dapat dikelompokkan sebagai bakteri 

mesofilik, sedangkan isolat BB3 dapat dikelompokkan sebagai bakteri termofilik. 

Bakteri yang berasal dari sumber air panas Sapan Maluluang sedikit mengeruhkan 

media cair yang mengandung inulin sebagai satu-satunya sumber karbon pada suhu 

seleksi 60ºC setelah diinkubasi selama 3-4 hari. Kultur ini sebanyak 100 µL (tanpa 

pengenceran) ditebar pada permukaan media seleksi padat memperlihatkan jumlah koloni 

yang sangat sedikit (Gambar 5.5b). Hal ini mungkin disebabkan jumlah bakteri sangat 

sedikit pada media seleksi cair. Selain itu, media seleksi padat pada suhu 60ºC cendrung 

lebih cepat kering, sehingga bakteri tidak dapat berkembang dengan baik. Oleh sebab itu, 

bakteri ini tidak diteliti lanjut.  

Allais et al. (1987) telah berhasil mengisolasi bakteri pendegradasi inulin (aktivitas 

inulinase) dengan cara undirect isolation dari bakteri tanah. Metoda undirect isolation 

juga telah berhasil digunakan untuk mengisolasi bakteri selulase dari sumber air panas 

Egyptian (Ibrahim dan El-diwany, 2007). Azhar et al., (2013) dan Azhar et al., (2011) 

telah berhasil mengisolasi bakteri pendegradasi inulin dari sumber air panas 

menggunakan metoda undirect isolation. Keberhasilan metoda undirect isolation pada 
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isolasi bakteri pendegradasi inulin menandakan bahwa enzim pendegradasi inulin akan 

diekspresi jika ada inulin. Dengan demikian, gen pengkode enzim pendegradasi inulin 

diduga termasuk kelompok gen tipe inducible. 

 

 

 
                     a                                                           b 

Gambar 5.4. Bakteri pendegradasi inulin dari sumber air panas Batu Bajanjang 

(a) Suhu seleksi 40ºC  (b) suhu seleksi 50ºC  

 

 

 

Gambar 5.5. Bakteri pendegradasi inulin 

(a) Rizosfer umbi dahlia 

(b) Sapan Maluluang 

 

Bakteri pendegradasi inulin dapat tumbuh pada media yang mengandung inulin 

sebagai satu-satunya sumber karbon karena bakteri pendegradasi inulin mengekspresikan  

enzim pendegradasi inulin ekstraselular. Enzim ekstraselular terutama merupakan enzim 

yang mengkatalisis reaksi hidrolisis molekul besar seperti inulin, selulosa, pati, lipid, 

kasein, gelatin, kitin. 

 

5.3.Identifikasi koloni bakteri 

Bakteri pendegradasi yang diperoleh berjumlah 10 isolat. Tiga isolat bakteri 

berasal dari sumber air panas Batu Bajanjang, satu dari Bukik Gadang dan dua isolat dari 
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rizosfer umbi dahlia serta empat dari Sapan Maluluang. Empat isolat dari Sapan 

Maluluang tidak tumbuh subur, oleh sebab itu tidak dipilih untuk diteliti lanjut.  Enam 

isolat diberi kode BB1, BB2, BB3, BG dan RU1 dan RU2. Keenam isolat dilakukan uji 

termotoleran pada suhu ruang, 40ºC, 50ºC dan 60ºC. Isolat BB3 tumbuh subur pada suhu 

ruang, 40 dan 50ºC, Isolat BB1 tumbuh subur pada suhu ruang dan  40ºC dan isolat RU2 

tumbuh subur pada suhu ruang. Oleh sebab itu, isolat BB1, BB3 dan RU2 diteliti lanjut. 

Bentuk koloni pada umumnya sirkular dan berwarna putih (Tabel 5.3).  

       Tabel 5.3. Bentuk koloni isolat bakteri pendegradasi inulin dan uji termotoleran 

No Isolat Bentuk koloni Uji 

 

Termo-

toleran 

  

   Suhu 

ruang 

40 50 60 

1 BB1 Koloni berbentuk sirkular, dengan tepi 

koloni halus (entire), elevasi koloni naik, 

sifat optikal koloni jernih (translucent), 

koloni agak putih  

+ + - - 

2 BB2 Koloni berbentuk sirkular, dengan tepi 

koloni berombak (undulate), elevasi 

koloni naik (raised), sifat optikal koloni 

tidak tembus cahaya (opaque), koloni 

krem  

+ 

 

+ - - 

3 BB3 Koloni berbentuk sirkular, dengan tepi 

koloni berombak (undulate), elevasi 

koloni cembung (convex), sifat optikal 

koloni tidak tembus cahaya (opaque), 

koloni putih 

+ + + - 

4 GB1 Koloni berbentuk sirkular, dengan tepi 

koloni berombak (undulate), elevasi 

koloni naik (raised), sifat optikal koloni 

tidak tembus cahaya (opaque), koloni 

putih kecil 

+ + - - 

5 RU1 Koloni berbentuk sirkular, dengan tepi 

koloni berombak (undulate), elevasi 

koloni naik (raised), sifat optikal koloni 

tidak tembus cahaya (opaque), koloni 

putih kecil 

+ - - - 

6 RU2 Koloni berbentuk sirkular, dengan tepi 

koloni berombak (undulate), elevasi 

koloni naik (raised), sifat optikal koloni 

tidak tembus cahaya (opaque), koloni 

putih besar 

+ - - - 

Keterangan : + artinya tumbuh baik 
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5.4.  Uji Aksi Enzim Pendegradasi Inulin dengan TLC 

Tipe aksi enzim pendegradasi inulin pada substrat inulin ditentukan dengan 

menganalisis produk hidrolisis inulin akibat reaksi hidrolisis inulin menggunakan enzim 

ekstraselular. Reaksi hidrolisis inulin dilakukan selama 3 jam pada suhu 40ºC, pH 5. 

Analisis produk hidrolisis inulin pada plate TLC dapat ditafsirkan bahwa produk akhir 

hidrolisis inulin akibat aktivitas enzim dari isolat BB3, GB1 mempunyai Rf yang sama 

dengan fruktosa standar (Gambar 5.6). Hal ini dapat diartikan bahwa produk hidrolisis 

inulin dapat larut adalah fruktosa. Walaupun demikian pengujian produk hasil hidrolisis 

akibat aktivitas enzim ekstraseluler tersebut perlu dilengkapi dengan HPLC.  

 

 

Gambar 5.6. Kromatogram TLC produksi hidrolisis inulin akibat aktivitas enzim 

ekstraseluler dari isolat BB1, BB2,  BB3, GB1 dan RU1 

 

5.5. Aktivitas Enzim Pendegradasi Inulin Ekstraseluler pada Variasi pH dan Suhu 

       Aktivitas enzim pendegradasi inulin ekstraseluler dilakukan pada substrat inulin 

dengan mengukur gula pereduksi hasil reaksi menggunakan metoda Somogyi-Nelson 

(Somogyi, 1952). Sebagai larutan standar digunakan fruktosa dengan konsentrasi 10, 30, 

40, 60 70 μg/mL. Pengukuran absorbansi dilakukan pada λ 640 nm (Tabel 5.4 dan 

Gambar 5.7).  

 

Tabel 5.4. Absorbasi larutan standar fruktosa 

µg/mL Absorbansi 1 Absorbansi 2 Rata-rata 

10 0,061 0,051 0,0560 

30 0,238 0,227 0,2325 

40 0,442 0,421 0,4315 

60 0,587 0,670 0,6285 

70 0,731 0,710 0,7205 
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Gambar 5.7. Kurva standar fruktosa 

 

    Isolat bakteri BB3 ditumbuhkan pada 10 mL medium dengan inulin sebagai satu-

satunya sumber karbon (Castro et al., 1995). Enzim ekstraseluler (crude enzim) diisolasi 

dari kultur pada fase stasioner dengan sentrifugasi pada 10.000g, 4ºC selama 20 menit. 

Aktivitas enzim pendegradasi inulin ekstraseluler pada substrat inulin dilakukan pada 

variasi pH dan suhu. Campuran reaksi terdiri dari 100 µL 1% inulin dalam bufer asetat 0.1 

mM dan 50 µL crude enzim. Campuran reaksi diinkubasi selama 30 menit pada variasi pH 

dan suhu. Hasil reaksi hidrolisis inulin diukur sebagai gula pereduksi. Gula pereduksi 

ditentukan dengan metoda Somogyi-Nelson (Somogyi, 1952). Metoda Somogyi-Nelson 

sangat sensitif mengukur kadar gula pereduksi dibandingkan metoda DNS. Jumlah gula 

pereduksi yang terbentuk ditentukan menggunakan kurva standar fruktosa. Satu unit 

aktivitas enzim pendegradasi inulin didefinisikan sebagai satu µmol fruktosa yang 

dihasilkan permenit pada kondisi reaksi.  

Pengaruh pH dan suhu pada aktivitas enzim pendegradasi inulin ekstraseluler 

dilakukan pada rentang pH 4,0-5.5 (Tabel 5.5 dan Gambar 5.8) dan rentang suhu 37-55ºC 

(Tabel 5.6 Gambar 5.9). Aktivitas enzim pendegradasi inulin ekstraseluler isolat BB3 

terbaik pada pH 5,0. Pada kondisi asam yang tinggi, yaitu kurang dari pH 4,5 aktivitas 

enzim pendegradasi inulin naik dengan tajam. Hal ini disebabkan inulin terhidrolisis pada 

kondisi asam dan suhu 80-100ºC. Dengan demikian, aktivitas enzim pendegradasi inulin  

bekerja optimal pada pH 5,0.  

 

Tabel 5.5. Absorbansi gula pereduksi akibat aktivitas enzim pendegradasi inulin  

ekstraseluler pada variasi pH 

 

pH ES K ES-K Produk (µg/mL) 

4 0,397 0,334 0,063 11,63636 

4,5 0,195 0,156 0,039 9,45455 

5 0,178 0,073 0,105 15,45455 

5,5 0,120 0,072 0,048 10,27273 
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Gambar 5.8. Aktivitas enzim pendegradasi inulin pada variasi pH 

 

 

Tabel 5.6. Absorbansi gula pereduksi akibat aktivitas enzim pendegradasi inulin  

ekstraseluler pada variasi pH 

 

Suhu (
o
C) ES K ES-K Produk (µg/mL) 

37 0,106 0,065 0,041 9,63636 

50 0,131 0,084 0,047 10,18182 

55 0,086 0,079 0,007 6,54545 

 

 

Gambar 5.9. Aktivitas enzim pendegradasi inulin pada variasi suhu 

 

Enzim pendegradasi inulin dari isolat BB3 pada substrat inulin bekerja baik pada 

suhu 50C, pH 5. Aktivitas enzim pendegradasi inulin ekstraseluler pada substrat inulin 

naik tajam pada suhu 37C sampai 50C. Suhu optimal aktivitas enzim pendegradasi 
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inulin adalah 50C, pH 5 pada reaksi 30 menit. Dengan demikian gula pereduksi 

maksimum dilepaskan dari inulin dalam bufer asetat pH 5 pada suhu 50ºC. Enzim ini 

dapat dikelompokkan sebagai enzim termostabil. Enzim termostabil paling tepat 

digunakan sebagai katalis reaksi hidrolisis inulin karena kelarutan inulin lebih tinggi. 

Produksi fruktosa dan frukto-oligosakarida (FOS) dari inulin pada industri dilakukan 

sekitar suhu 60ºC (Gill et al., 2006).  

Suhu dan pH optimal enzim pendegradasi inulin dari isolat BB3  berbeda dengan 

enzim pendegradasi inulin dari bakteri lain. Levanase dari Bacillus subtilis 

memperlihatkan paling aktif antara suhu 47ºC and 55ºC dengan pH optimum antara 5,0 

dan 6,5 pada substrat inulin (Wanker et al., 1995), sedangkan aktivitas exolevanase dari 

Gluconacetobacter diazotrophicu SRT4 maksimal pada pH 6,0 dan suhu 30ºC 

(Menendez et al., 2002). Aktivitas exoinulinase dari Geobacillus stearothermophilus 

KP1289 optimal pada suhu 60ºC (Tsujimoto et al., 2003), sedangkan suhu optimum 

exoinulinase dari Pseudomonas mucidolens adalah 55ºC (Kwon et al., 2000). 

Exoinulinase dari Bacillus sp.snu-7 mempunyai aktivitas optimum pada suhu 50ºC, pH 

7,0 (Kim et al., 2004). Exoinulinase dari Bacillus polymyxa mempunyai aktivitas 

inulinase optimal pada suhu 35ºC dan pH 7,0 (Kwon et al., 2003) 

 

5.6. Ratio aktivitas inulinase dan invertase 

       Sejauh ini diketahui bahwa inulinase, invertase termasuk kelompok enzim 

pendegradasi inulin, dengan kata lain enzim ini aktif pada substrat inulin dan sukrosa. 

Ratio aktivitas inulinase dan invertase enzim ekstraseluler  dilakukan dengan menentukan 

aktivitas inulinase (subtrat inulin) dan aktivitas invertase (substrat sukrosa) dengan cara 

mengukur gula pereduksi hasil reaksi menggunakan metoda Somogyi-Nelson (Somogyi, 

1952). Sebagai larutan standar digunakan larutan equimolar fruktosa dan glukosa 

konsentrasi 10, 20, 30, 40 50 μg/mL. Pengukuran absorbansi dilakukan pada λ 640 nm 

(Tabel 5.7 dan Gambar 5.10).  

 

         Tabel 5.7. Absorbansi larutan standar equimolar fruktosa danglukosa 

µg/mL Absorbansi 1 Absorbansi 2 Rata-rata 

10 0,017 0,026 0,0215 

20 0,050 0,048 0,0490 

30 0,145 0,154 0,1495 

40 0,236 0,255 0,2455 

50 0,349 0,372 0,3605 
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 Gambar 5. 10. Kurva standar equimolar fruktosa dan glukosa 
 

 

Pengujian krude inulinase dilakukan dengan membandingkan aktivitas inulinase 

dan invertase (I/S), dimana I adalah aktivitas inulinase, dan S adalah aktivitas invertase. 

Absorbansi gula pereduksi akibat aktivitas inulinase pada substrat inulin dan aktivitas 

invertase pada substrat sukrosa dimuat pada Tabel 5.8. Perbedaan antara aktivitas 

katalitik inulinase dan invertase digunakan ratio α (α=I/S). Jika α>10
-2

, maka aktivitas 

katalitiknya adalah inulinase, sedangkan jika α<10
-4

 maka enzim dinamakan invertase 

(Ettalibi et al., 1987). 

Pada umumnya inulinase dari semua mikroorganisme memperlihatkan aktivitas 

inulinase dan invertase dengan harga α yang bervariasi. Aktivitas invertase pada inulinase 

diperlukan untuk mengkatalisis hidrolisis ujung akhir antara fruktosa dan glukosa yang 

tersisa setelah aksi inulinase sempurna pada molekul inulin. Sampai saat ini dipostulatkan 

bahwa inulinase memiliki katalitik umum baik untuk sisi pengikatan inulin dan juga 

untuk sukrosa (Rica et al,. 2007). Aktivitas inulinase BB3 pada waktu inkubasi 2 jam 

adalah 41,92 unit/L, sedangkan aktivitas invertase adalah 42,36 unit/L. Dengan demikian 

aktivitas crude enzim pendegradasi inulin ekstraseluler dari isolat BB3 menunjukkan 

aktivitas katalitik inulinase.  

 

Tabel 5.8. Absorbansi gula pereduksi akibat aktivitas inulinase dan invertase isolat BB3 

No Aktivitas Kete-

rangan 

A1 A2 Arerata 

 

AS-K Gula pereduksi 

(µg/mL) 

1 Inulinase  Kontrol 0,045 0,048 0,0465   

 Inkubasi 2 jam Sampel 0,053 0,076 0,0645 0.018 7,54545 

2 Invertase  Kontrol 0,036 0,046 0,041   

 Inkubasi 2 jam Sampel 0,065 0,055 0,060 0,019 14,5 

Keterangan 
Persamaan linear larutan standar fruktosa adalah y= 0,011x-0,065 

Persamaan linear larutan standar equimolar fruktosa dan glukosa adalah y= 0,008x-0,097 
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5.7. Absorbansi produk hidrolisis inulin pada λ 200nm-400nm untuk pengujian 

HPLC 

 

Pengujian awal untuk mendeteksi produk hasil hidrolisis inulin akibat aktivitas 

enzim penderadasi inulin ekstraseluler isolat BB3 dilakukan dengan mengukur absorbansi 

larutan fruktosa, larutan glukosa. Pengujian ini juga dilakukan pada larutan inulin umbi 

dahlia sebagai substrat enzim. Sebagai standar inulin digunakan inulin dari chicory. 

Pengukuran absorbansi larutan tersebut dilakukan pada  λ 200-400 nm (Gambar 5.11).  

 

 
 

 
 

Gambar 5.11. Absorbansi fruktosa, glukosa, inulin dahlia dan inulin chicory  

                                  pada λ 200-400 nm  

 

 

Pada analisa ini digunakan larutan fruktosa, glukosa, inulin chicory dan inulin 

dahlia dengan konsentrasi masing-masing 200 ppm pada pelarut air. Fruktosa, glukosa, 

inulin chicory dan inulin dahlia menghasilkan absorbansi yang berbeda pada konsentrasi 

yang sama (Gambar 5.11). Hal ini dapat ditafsirkan bahwa keempat senyawa ini 

mempunyai kelarutan yang berbeda di dalam air, dengan urutan kelarutan dari besar ke 
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kecil adalah fruktosa, glukosa, inulin chicory dan inulin dahlia. Walaupun demikian, pola 

absorbsi kempat senyawa ini sangat mirip dengan 4 puncak penyerapan maksimum yang 

berimpitan yaitu pada λ 264 nm, 295 nm, 260 nm dan 306 nm. 

Kemiripan pola absorbsi antara fruktosa, glukosa, inulin chicory dan inulin dahlia 

terjadi disebabkan karena fruktosa dan glukosa merupakan isomer dengan rumus molekul 

C6H12O6, sedangkan inulin merupakan polimer dengan monomer fruktosa. Struktur 

molekul fruktosa dan glukosa berbeda hanya dalam beberapa hal yaitu fruktosa memiliki 

gugus keton sedangkan glukosa memiliki gugus aldehid. Walaupun demikian, pada empat 

puncak penyerapan fruktosa, glukosa, inulin chicory dan inulin dahlia mempunyai  

absorbansi paling tinggi pada λ 306 nm. 

Absorbansi pada λ 306 nm merupakan λ maksimum untuk fruktosa, glukosa, inulin 

chicory dan inulin dahlia. Panjang gelombang maksimum dari suatu senyawa digunakan 

pada detektror UV-Vis sebagai λ deteksi. Jika ada beberapa senyawa mempunyai λ 

maksimum yang berimpitan atau sama, maka semua senyawa tersebut  akan muncul pada 

pengukuran dimana waktu kemunculan tergantung kepada sifat kolom dan eluen yang 

digunakan. Dengan demikian, λ 306 nm  ini paling baik digunakan untuk mendeteksi 

kemunculan senyawa tersebut pada HPLC agar ke empat senyawa tersebut muncul 

dengan sensitifitas maksimum. Kemunculan fruktosa pada HPLC akan lebih tinggi pada 

hasil hidrolisis inulin akibat aktivitas exo-inulinase dibandingkan kontrol (inulin 

ditambah ekstrak enzim inaktif). Sebaliknya kemunculan fruktosa tidak diamati pada 

HPLC pada hasil hidrolisis inulin akibat aktivitas endo-inulianse.     
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BAB. 6  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan 

a. Inulin yang diperoleh 45,8 g dari 1000 g umbi dahlia yang telah dikupas.  

b. Bakteri pendegradasi yang diperoleh berjumlah 10 isolat. Tiga isolat bakteri 

berasal dari sumber air panas Batu Bajanjang, satu dari Bukik Gadang dan dua 

isolat dari rizosfer umbi dahlia serta empat dari Sapan Maluluang. Empat isolat 

dari Sapan Maluluang tidak tumbuh subur, oleh sebab itu tidak dipilih untuk 

diteliti lanjut.  Enam isolat diberi kode BB1, BB2, BB3, BG dan RU1 dan RU2.  

c. Bentuk koloni pada umumnya sirkular dan berwarna putih. Keenam isolat 

dilakukan uji termotoleran pada suhu ruang, 40ºC, 50ºC dan 60ºC. Isolat BB3 

tumbuh subur pada suhu ruang, 40ºC dan 50ºC, Isolat BB1 tumbuh subur pada 

suhu ruang dan suhu 40ºC, isolat RU2 tumbuh subur pada suhu ruang. Oleh sebab 

itu, isolat BB3 diteliti lanjut. 

d. Aktivitas ekstrak enzim pendegradasi inulin optimum pada pH 5 dan suhu 50ºC 

dengan memperlihatkan aktivitas inulinase.  

e. Tipe aksi enzim pendegradasi inulin dari isolat BB3 diperkirakan exo-inulinase   

 

6.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh disarankan 

a. Melakukan pemurnian enzim secara parsial dan perkiraan massa molekulnya 

dengan SDS-PAGE. Enzim yang aktif pada substrat inulin dianalisis dengan 

NATIVE-PAGE.  

b. Bakteri pendegradasi inulin yang potensial untuk pembuatan fruktosa 

diidentifikasi secara genotip melalui sekuens gen 16S rRNA dan secara fenotip 

(melengkapi data tahun ke-1) yaitu uji motalitas dan uji biokimia.  

c. Bakteri yang telah teridentifikasi ini selanjutnya diisolasi gen pengkode enzim 

pendegradai inulin dengan teknik PCR menggunakan primer yang dirancang 

sendiri.  
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