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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Enzim merupakan katalis biologi yang sangat diperlukan didalam reaksi 

biologis. Sebelum dikenal enzim, katalis kimia sudah dilakukan sejak lama. 

Walaupun katalis kimia sudah digunakan sejak lama namun proses dilakukan 

sangat rumit. Kekurangan dari metode ini adalah dibutuhkan suhu yang tinggi dan 

tekanan yang tinggi juga untuk katalis dan spesifisitasnya. Karena adanya 

keterbatasan ini maka digunakan enzim. Enzim bekerja pada kondisi yang lebih 

baik dibandingkan dengan katalis kimia yang membutuhkan beberapa pengerjaan. 

Selain itu enzim lebih spesifik dan cepat bereaksi dibanding dengan katalis kimia 

(Krishna, 2011; Gupta, 2003; Souza, 2010). 

Boidin & Effront, (1917) adalah orang yang pertama kali menggunakan 

Bacillus anmyloliquefaciens untuk memproduksi alfa amilase secara komersial 

dengan fermentor yang besar dengan submerged fermentation. Penggunaan kultur 

bakteri untuk memproduksi alfa amilase diterima secara komersial untuk industri. 

Perkembangan kedepannya amilase dari fungi ditemukan dan diproduksi di 

Amerika Serikat dengan teknik solid state fermentation oleh Takamine (Takamine, 

1914).  

Amilase dapat ditemukan dari berbagai sumber organisme sperti tanaman, 

binatang, dan mikroorganisme. Amilase yang dihasilkan dari mikroorganisme lebih 
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memiliki keuntungan seperti: lebih mudah pada isolasi, biaya yang murah, hemat 

ruang dan waktu untuk proses produksi, dan optimalisasinya mudah untuk 

dimodifikasi (Reddy, 2003).  

Produksi enzim amilase saat ini telah mencapai skala yang cukup tinggi 

yang dapat menguasai pasar sebesar 25% perdagangan enzim. Saat ini amilase 

banyak digunakan dalam berbagai industri. Amilase dapat digunakan di dalam 

deterjen, industri kertas, industri tekstil, industri pangan dan berbagai industri lain 

yang menggunakan enzim.   Dalam pemanfaatan amilase pada industri diharuskan 

untuk dapat mengetahui optimasi dari amilase (Reddy, 2003). Faktor yang  dapat 

mempengaruhi kerja enzim antara lain adalah suhu, pH dan substrat (Illaneus, 

2008). Oleh karena itu penting mengetahui efektivitas kerja enzim dengan berbagai 

karakteristiknya seperti optimasi dari suhu, pH dan substrat. 

1.2 Perumusan Masalah 

  Amilase pada masa kini sering digunakan di dalam bidang industri. 

Amilase yang dihasilkan dari mikroorganisme memiliki karakteristik yang berbeda-

beda untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan 

karakteristik dari amilase yang dihasilkan dari mikroorganisme. Karakteristik dari 

amilase yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh adanya optimasi kerja amilase yang 

dipengaruhi oleh suhu, pH, dan substrat. Setiap amilase yang dihasilkan dari 

berbagai sumber memiliki sekuen protein yang berbeda-beda, perbedaan dari 

amilase sangat mempengaruhi produksi dari amilase pada skala industri 
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sekuens DNA, protein dan 

karakter dari α-amilase yang dihasilkan oleh Bacillus subtilis IFP1.1. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui medium yang sesuai untuk menginduksi B. subtilis IFP1.1 

menghasilkan α-amilase.  

2. Mengkarakterisasi suhu, pH dan konsentrasi substrat optimum untuk 

aktivitas α-amilase yang dihasilkan oleh Bacillus subtilis IFP1.1  

3. Membandingkan sekuens α-amilase Bacillus subtilis IFP1.1 beserta kondisi 

optimumnya dengan α-amilase Bacillus subtilis lainnya  

4. Memodelkan struktur 3D α-amilase Bacillus subtilis IFP1.1 dengan 

program Swiss-Model  


